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اأمل القبي�ضي ورئي�ضة مالطا ت�ؤكدان �ضرورة التعاون 
والتن�ضيق الدويل ملكافحة الإرهاب وجتفيف منابعه

•• باري�س-وام:

التقت معايل الدكتورة اأمل عبداهلل القبي�سي رئي�سة املجل�س الوطني 
االحتادي فخامة ماري لويز كولريو بريكا رئي�سة جمهورية مالطا .. 
وذلك على هام�س م�ساركتها يف موؤمتر منظمة االأمم املتحدة للرتبية 
والعلوم والثقافة اليون�سكو الذي يعقد يف العا�سمة الفرن�سية باري�س 

بعنوان القوة الناعمة: دعم متكني وقيادة املراأة .
القبي�سي حتيات �ساحب  الدكتورة  .. نقلت معايل  اللقاء  بداية  ويف 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و���س��اح��ب 
ال�سمو  ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�ساحب  الدولة رئي�س جمل�س 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
اإىل فخامة رئي�سة مالطا ومتنيات �سموهم  االأعلى للقوات امل�سلحة 
جلمهورية مالطا و�سعبها ال�سديق بدوام الرقي واالزدهار والتقدم 

يف �ستى املجاالت.
بدورها .. حملت فخامة ماري لويز كولريو بريكا معايل الدكتورة 
موؤكدة   .. االإم���ارات  لدولة  احلكيمة  القيادة  اإىل  حتياتها  القبي�سي 
احلر�س على تعزيز وتطوير اأوجه عالقات التعاون مع دولة االإمارات 
اقت�سادية  مكانة  من  االإم���ارات  به  تتمتع  ملا  نظرا  كافة  املجاالت  يف 
تطورات  من  ت�سهده  وما  وعربيا  خليجيا  موؤثرة  وثقافية  وجتارية 
تنموية وعمرانية وح�سارية �سريعة وما تتمتع به من �سيا�سة حكيمة 
االأمر   .. الدوليني  واال�ستقرار  وال�سلم  االأم��ن  على  للحفاظ  داعية 
الذي �ساهم يف اإك�سابها �سمعة عاملية طيبة ومكانة متميزة بني دول 

العامل املتقدم ويف �ستى املحافل الدولية.            )التفا�سيل �س8(

اأمري دولة الكويت يت�سلم الرد القطري على  املطالب   )كونا(

الكويت تت�سلم رد الدوحة على مطالب الدول الأربع

اجتماع رباعي بالقاهرة غدًا لبحث خط�ات التعامل مع قطر 

•• باري�س-اأ ف ب:

رجل  توقيف  مت  ان��ه  االث��ن��ني  ق�سائي  م�سدر  اأف���اد 
قريب من عقيدة اليمني املتطرف هدد بقتل الرئي�س 
الفرن�سي اميانويل ماكرون خالل العر�س التقليدي 
يف يوم 14 متوز يوليو يف باري�س ووجهت اإليه التهم 
23 عاما  العمر  البالغ من  ال�سجن .والرجل  واأودع 
باري�س  ي��ون��ي��و يف ���س��واح��ي  28 ح��زي��ران  اأوق����ف يف 
و�سبق ان اأدين بتهمة متجيد االرهاب وي�سف نف�سه 
بانه “قومي”، حاول اقتناء �سالح ناري ووجهت اليه 

تهمة عمل فردي ارهابي.
وو���س��ع ال��رج��ل ق��ي��د احل��ج��ز االح��ت��ي��اط��ي وق���ال اإنه 
واأقليات مثل  رئي�س اجلمهورية  ينوي مهاجمة  كان 
م�سلمني ويهود و�سود ومثليي جن�س بح�سب م�سدر 
انه  للمحققني  الح��ق��ا  وق���ال  التحقيق.  م��ن  م��ق��رب 
ف��ك��ر ب��ق��ت��ل رئ��ي�����س اجل��م��ه��وري��ة خ���الل ع��ر���س 14 
متوز يوليو على جادة ال�سانزيليزيه الذي دعي اليه 

الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب.
ور�سد امل�ستبه به بعدما حول اقتناء �سالح ناري على 

موقع األعاب فيديو.

حممد بن را�ضد يعتمد منهجية اإحالة 
م�ظفي حك�مة دبي اإىل التقاعد

•• دبي-وام:

رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأ���س��در 
الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء - رعاه اهلل - ب�سفته حاكما الإم��ارة دبي 
التقاعد  اإىل  دب��ي  حكومة  موظفي  اإح��ال��ة  منهجية  باعتماد  مر�سوما 
املوظفني  بني  الفر�س  وتكافوؤ  وامل�ساواة  العدالة  مبادئ  حتقيق  بهدف 

واملحافظة على احلقوق التقاعدية لهم.
)التفا�سيل �س2(
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•• عوا�صم-وكاالت:
االثنني،  اأم�س  الكويت،  ت�سلمت 
االإمارات  مطالب  على  قطر  رد 
وم�سر  والبحرين  وال�سعودية 
الدول  موافقة  من  �ساعات  بعد 
مهلة  متديد  على  لها  املقاطعة 

الرد. 
وقد ت�سلم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
ال�سباح  اجل��اب��ر  االأح��م��د  �سباح 
اأم�������ري دول�������ة ال����ك����وي����ت، ال�����ذي 
الإنهاء  اأ���س��اب��ي��ع  م��ن��ذ  ي��ت��و���س��ط 
خارجية  وزي������ر  م����ن  االأزم����������ة، 
ق��ط��ر ال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن عبد 
وقطعت  ث������اين.  اآل  ال���رح���م���ن 
والبحرين  واالإمارات  ال�سعودية 
اأخ�����رى،  ع��رب��ي��ة  ودول  وم�����س��ر 
ع��الق��ات��ه��ا ب��ق��ط��ر ب�����س��ب��ب دعم 
اإرهابيةِ..  مل��ج��م��وع��ات  ال��دوح��ة 
وت��ق��دم��ت ه���ذه ال����دول بالئحة 
م��ط��ال��ب الإع�����ادة ال��ع��الق��ات مع 
الدوحة  ال��دول،  واأمهلت  قطر. 
ع�سرة اأيام للرد، قبل اأن متددها 
ل��ي��وم��ني اإ����س���اف���ي���ني ب������دًءا من 
م�����س��اء االأح�����د ب��ن��اء ع��ل��ى طلب 
م��ن اأم��ري ال��ك��وي��ت. ه��ذا وُيعقد 

وال�سعودية  م�����س��ر  خ���ارج���ي���ة 
واالإمارات والبحرين يف القاهرة 
ملتابعة  امل���ق���ب���ل،  االأرب�����ع�����اء  ي����وم 
امل��وق��ف م��ن العالقات  ت��ط��ورات 
م��ع ق��ط��ر.واأو���س��ح امل��ت��ح��دث يف 
اإطار  يف  ياأتي  االجتماع  اأن  بيان 
بني  وال��ت�����س��اور  امل��واق��ف  تن�سيق 
ال���دول االأرب����ع ب�����س��اأن اخلطوات 
قطر،  م��ع  للتعامل  امل�ستقبلية 
ب�ساأن  والتقييم  ال���روؤى  وت��ب��ادل 

واالإقليمية  الدولية  االت�ساالت 
القائمة يف هذا ال�ساأن.

اأم�س  جت���اه���ل���ت  ق���ط���ر  وك����ان����ت 
االأول موعد انتهاء مهلة ال�10 
املقاطعة  التي حددتها دول  اأيام 
للرد على مطالبها ال�13 لوقف 
املتطرف،  والفكر  االإره��اب  دعم 
وال���ت���زم���ت ال�����س��م��ت ب���ع���د اآخ����ر 
هذه  رف�ست  التي  ت�سريحاتها 

املطالب.

العا�سمة  يف  االأرب���ع���اء  غ��د  ي���وم 
امل�سرية القاهرة، اجتماع رباعي 
ال�سعودية  خ���ارج���ي���ة  ل��������وزراء 
والبحرين،  واالإم�����ارات  وم�سر 
اأحمد  امل�ست�سار  اأعلنه  ما  ح�سب 
اأبو زيد، املتحدث الر�سمي با�سم 
امل�سرية.وقال  اخلارجية  وزارة 
اأب��و زيد اإن��ه بناًء على دع��وة من 
�سكري،  �سامح  اخلارجية  وزي��ر 
تقرر عقد اجتماع رباعي لوزراء 

بع�سها يت�سمن تهجري �سكان فل�سطينيني

الحتالل يخطط لــ 2000 وحدة ا�ضتيطانية يف القد�س
•• القد�س املحتلة-وام:

تقريرا  ال��ي��وم  اال�سرائيلية  هاآرت�س  �سحيفة  ن�سرت 
قد مت  ك��ان  م�ستوطنات  لبناء  يك�سف عن خمططات 
املخططات  ه��ذه  وتت�سمن  طويلة  لفرتة  جتميدها 
االأحياء  يف  �سكنية  وح����دة   2000 الإق���ام���ة  واح����دة 
اأخرى  خمططات   4 اإىل  اإ���س��اف��ة  الكبرية  اليهودية 
جراح  ال�����س��ي��خ  ح��ي  يف  ال��ي��ه��ود  للم�ستوطنني  م��ع��دة 
الذين  الفل�سطينيني  ال�سكان  اإخالء  يت�سمن بع�سها 
الوحدات  اأن  اإىل  التقرير  امل��ك��ان.واأ���س��ار  يف  يعي�سون 
ال�سكنية املزمع بناءها يف ال�سيخ جراح �ستوؤدي الإخالء 
 3 من  يتاألف  مبنى  اإق��ام��ة  بهدف  فل�سطينية  عائلة 
خمطط  اأ�سار  بينما  �سكنية  وح��دات   3 ي�سم  طوابق 
اإقامة  بهدف  فل�سطينية  4 عائالت  اإخ��الء  اإىل  اآخ��ر 
مبنى يتاألف من 5 طوابق، ي�سم 10 وحدات �سكنية.
وبح�سب التقرير فقد مت جتميد عدة م�ساريع و�سفت 
امل�ستوى  م��ن  ب���اأوام���ر  م����رات  ع���دة  “ح�سا�سة”  ب��ال��� 
ال�����س��ي��ا���س��ي، وم����ن ���س��م��ن��ه��ا خم��ط��ط��ات ب���ن���اء كثرية 

هذين  اإىل  املحتلة.واإ�سافة  القد�س  يف  للم�ستوطنني 
اللوائية  اللجنة  تناق�س  اأن  املتوقع  م��ن  املخططني 
منطقة  يف  تلمودية  دينية  مدر�سة  الإق��ام��ة  خمططا 
بعيد  غ��ري  م��وق��ع  يف  ج���راح  ال�سيخ  ح��ي  يف  مفتوحة 
اإقامة مبان  القانون مينع  اأن  عن حمطة وقود رغم 
عامة بالقرب من حمطات الوقود.وبح�سب املخطط 
طوابق   8 من  �ستتاألف  التلمودية  املدر�سة  ه��ذه  ف��اإن 
وطابقني اآخرين يخ�س�سان ملوؤ�س�سات عامة للطوارئ 
واالإن���ق���اذ.اأم���ا امل��خ��ط��ط االأخ����ري ف��ه��و الإق���ام���ة مبنى 
م�ستثمرين  قبل  م��ن  ط��واب��ق   6 م��ن  ي��ت��األ��ف  مكاتب 
اإ�سرائيليني يف داخل حي ال�سيخ جراح.و�سبق اأن قامت 
من  فل�سطينية  ع��ائ��الت  ب��اإخ��الء  االح��ت��الل  �سلطات 
حي ال�سيخ جراح من اأجل توطني م�ستوطنني وذلك 
اإىل ما  تعود  اأن احلديث عن ممتلكات يهودية  بزعم 
االحتالل  �سلطات  توقف  ورغ��م   ..1948 ع��ام  قبل 
اأن  اإال  اإخالء الفل�سطينيني يف ال�سنوات االأخرية  عن 
الإخالء  خمططات  و���س��ع  وا���س��ل��وا  اليمني  جمعيات 

الفل�سطينيني والبناء للم�ستوطنني.

املبادرة الثالثية ال تتعار�س مع غريها من املبادرات

مواقــيت ال�صالة

ملفات �سائكة على طاولة حمادثات )اأ�ستانة 5( اليوم

ا�ضتباكات بالرقة والنظام يعلق القتال يف القنيطرة

من اأجل التقريب بني الفرقاء واإخماد احلريق:

ت�ن�س تدع� اإىل التعجيل باإطالق ح�ار �ضيا�ضي يف ليبيا
والرئي�س  ال�ضع�دي  العاهل 
جه�د  هاتفيا  يبحثان  الأمريكي 
مكافحة الإرهاب وجتفيف منابعه

•• جدة-وام:

ال�سريفني  ب��ح��ث خ���ادم احل��رم��ني   
امل��ل��ك ���س��ل��م��ان ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز اآل 
العربية  امل���م���ل���ك���ة  ع����اه����ل  ����س���ع���ود 
ات�����س��ال هاتفي  ال�����س��ع��ودي��ة خ���الل 
االأمريكي  الرئي�س  ام�س من  تلقاه 
دونالد ترامب .. تطورات االأو�ساع 
يف املنطقة وال��ع��امل. وذك��رت وكالة 
االأن���ب���اء ال�����س��ع��ودي��ة “ وا�����س “ اأن 
االت�سال  خ����الل  ب��ح��ث��ا  اجل��ان��ب��ني 
االإرهاب  ملكافحة  امل�سرتكة  اجلهود 
الدول  ومواجهة  منابعه  وجتفيف 
االإره���اب.. متويل  خلف  تقف  التي 

امل�سرتك  العمل  تعزيز  اإىل  اإ�سافة 
التطرف  مل��ك��اف��ح��ة  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ني 
االأم�������ن  حت���ق���ي���ق  اإىل  وال���������س����ع����ي 

واال�ستقرار يف املنطقة.

  •• الفجر - تون�س - خا�س
هاج�سا  ال��ل��ي��ب��ي��ة  االزم�����ة  ت�����س��ك��ل 
وك����اب����و�����س����ا ل���������دول اجل����������وار ملا 
مبا�سر  انعكا�س  من  لتداعياتها 
ع��ل��ى ام��ن��ه��ا اذ ت��ل��ق��ى االأو�����س����اع 
على  بظاللها  امل��رتدي��ة  الليبية 
ت��ت��خ��وف من  ال��ت��ي  دول اجل�����وار 
ام���ك���ان���ي���ة ان���ت���ق���ال اخل���ط���ر اىل 
اأرا�سيها خا�سة يف ظل التحركات 
التي تقوم بها عنا�سر التنظيمات 
االرهابية على احلدود. وتوا�سل 
هذه الدول حراكها الدبلوما�سي 
من اأجل حلحلة االأزم��ة، والدفع 
باجتاه حوار �سيا�سي، ودعم جميع 
والدولية  االإق��ل��ي��م��ي��ة  اجل���ه���ود 
الت�سوية  ب����ل����وغ  اىل  ال����رام����ي����ة 
اللبيني.  الفرقاء  بني  ال�سيا�سية 

ال��و���س��ع يف ليبيا  ال��رام��ي��ة حل��ل 
�سيا�سية  ت�����س��وي��ة  ن��ح��و  وال���دف���ع 

�ساملة لالأزمة.
التفا�سيل )�س13(

الرئي�س  اأك���د  ال�����س��ي��اق،  ه���ذا  ويف 
ال�سب�سي  قائد  الباجي  التون�سي 
بني  اجل��ه��ود  تن�سيق  اأهّمية  على 
املبادرات  �سمن  االأط����راف  ك��اف��ة 

•• عوا�صم-وكاالت:

اأف�����اد امل��ر���س��د ال�������س���وري حلقوق 
االإن�������س���ان، اأم�������س االإث����ن����ني، ب���اأن 
جنوبي  ت���دور  عنيفة  ا���س��ت��ب��اك��ات 
�سوريا  ق���وات  ب��ني  ال��رق��ة  مدينة 
داع�س،  وتنظيم  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
وذل�����ك ب��ع��د ����س���اع���ات م���ن متكن 
القوات من دخول املدينة، معقل 
تنظيم داع�س يف �سوريا، من جهة 

اجلنوب.
اال�ستباكات  اأن  املر�سد  واأ���س��اف 
الهال  �سوق  غ��رب  بني  متوا�سلة 
امللك  ب��ن عبد  و���س��رق ح��ي ه�سام 
مدينة  م��ن  اجل��ن��وب��ي  الق�سم  يف 
ال�سفاف  مب������ح������اذاة  ال������رق������ة، 

ال�سمالية لنهر الفرات.
اىل ذلك، بث التلفزيون ال�سوري 

املا�سية.
للجي�س  العامة  القيادة  واأ�سافت 
وق���ف  اأن  امل�������س���ل���ح���ة  وال������ق������وات 
االأع����م����ال ال��ق��ت��ال��ي��ة دخ����ل حيز 
“دعم  م��ن��ه  وال����ه����دف  ال��ت��ن��ف��ي��ذ 
وامل�ساحلات  ال�سلمية  العملية 
وق���ف  ث������اين  وه������و  الوطنية” 
اأح��ادي اجلانب الإط��الق النار يف 

االأ�سبوعني املا�سيني.
الراعية  �سيا�سيا ت�سعى االأطراف 
اأ�ستانة  حم��ادث��ات  يف  وامل�����س��ارك��ة 
تقدم  حتقيق  اإىل  ���س��وري��ا،  ح���ول 
اخلام�س،  االج��ت��م��اع  يف  ملمو�س 
ال����ذي ي���ب���داأ ال���ي���وم ال���ث���الث���اء، يف 
العا�سمة الكازخية، وعلى جدول 
اأبرزها  ع��دي��دة،  ملفات  اأعمالها 
ت��ر���س��ي��م ح�����دود م��ن��اط��ق خف�س 
مراقبة،  ق����وات  ون�����س��ر  ال���ت���وت���ر، 

اأعلن  اجلي�س  اأن  فيه  ج��اء  بيانا 
بجنوب  القتالية  االأع��م��ال  وق��ف 
���س��وري��ا ح��ت��ى ي���وم اخل��م��ي�����س مبا 

القنيطرة  حم���اف���ظ���ة  ذل�����ك  يف 
مواقع  اإ���س��رائ��ي��ل  ق�سفت  ح��ي��ث 
للجي�س ال�سوري يف االأيام القليلة 

وتعزيز وقف اإطالق النار.
وم����ن����ذ ب����داي����ة ال����ع����ام اجل�������اري، 
املباحثات،  من  ج��والت   4 عقدت 
اأع���ق���ب���ت اإع��������الن وق�����ف اإط�����الق 
كانون  ن��ه��اي��ة  ����س���وري���ا،  يف  ال���ن���ار 
ورغم  امل��ا���س��ي،  دي�����س��م��ر  االأول 
اخل����روق����ات، ف����اإن ال��ت��و���س��ل اإىل 
التوتر  خ��ف�����س  م��ن��اط��ق  اإق���ام���ة 
االجتماعات  بلغته  م��ا  اأب���رز  يعد 

ال�سابقة.
و�ستكون هذه املناطق، التي جرى 
اأ�ستانة  موؤمتر  يف  عليها  التوافق 
4 قبل نحو �سهرين، على جدول 
ب�سكل  اخلام�س  االجتماع  اأعمال 
مكثف، مع حديث متواتر عن اأن 
هذا االجتماع �سري�سم حدود تلك 
اآليات  تفا�سيل  ويتناول  املناطق، 

ن�سر قوات مراقبة فيها.

اأحد مواقع اجلي�س  ال�سوري املنت�سرة يف القنيطرة 
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القوات العراقية مت�سط اأحياء املو�سل املحررة

الرئي�س الفرن�سي اميانويل ماكرون

العراق ي�ضتعد لالحتفال بالن�ضر على داع�س
•• املو�صل-رويرتز:

داع�س  ت��ن��ظ��ي��م  م��ق��ات��ل��و  ي���وا����س���ل 
متح�سنني  ال����ق����ت����ال  االإره�������اب�������ي 
ب��اآخ��ر ب�سعة ���س��وارع م��ازال��ت حتت 
القدمية  امل���دي���ن���ة  يف  ���س��ي��ط��رت��ه��م 
باملو�سل فيما بدا وكاأنه اآخر حلظة 

�سمود يائ�سة يف معقلهم ال�سابق.
وحدات  اأج���رت  عنيف  قتال  وبعد 
على  املت�سددين  ال��ع��راق��ي  اجلي�س 
م�ستطيل  يف  وحا�سرتهم  التقهقر 
ت��ت��ق��ل�����س م�����س��اح��ت��ه ت��دري��ج��ي��ا فال 
مرت   300 ع��ن  االآن  عر�سه  يزيد 
�سفة  على  مرت   500 عن  وطوله 
ن��ه��ر دج��ل��ة وف��ق��ا خل��ري��ط��ة ن�سرها 

املكتب االإعالمي للجي�س.
املدينة  اأج���زاء من  ال��دخ��ان  وغطى 
ل�سربات  تعر�ست  ال��ت��ي  ال��ق��دمي��ة 
املدفعية  ق��ذائ��ف  م��ن  وواب���ل  جوية 
ال�������س���ب���اح. وت���ق���ل�������س عدد  خ�����الل 

املو�سل ا�ستعادتها القوات العراقية 
ويف اأماكن اأخرى من البالد. قالت 
اإن مهاجما انتحاريا  اأمنية  م�سادر 
يرتدي زي ام��راأة منتقبة قتل 14 
���س��خ�����س��ا واأ�����س����اب 13 ب���ج���روح يف 
العا�سمة  غ��رب��ي  للنازحني  خميم 

مقاتلي التنظيم املت�سدد يف املو�سل 
القوات  ب������داأت  ع��ن��دم��ا  اآالف  م���ن 
اأك��ر من  قبل  احلكومية هجومها 
االآن  اإىل نحو مئتني  اأ�سهر  ثمانية 
العراقي.  اجل��ي�����س  ل��ب��ي��ان��ات  وف��ق��ا 
املتوقع  دجلة،  نهر  اإىل  وبالو�سول 
القوات  تكون  االأ�سبوع،  ه��ذا  خ��الل 
العراقية قد �سيطرت بالكامل على 
املدينة. ومن املتوقع اأن يزور رئي�س 
املو�سل  ال���ع���ب���ادي  ح��ي��در  ال�������وزراء 
ليعلن الن�سر ر�سميا وهناك خطط 
الحتفاالت يف خمتلف اأرجاء البالد 
اأكر  اأ�سبوعا. واملو�سل هي  ت�ستمر 
داع�س  تنظيم  �سيطر عليها  مدينة 

االإرهابي على االإطالق.
ومنها قبل نحو ثالث �سنوات اأعلن 
دولة  ي�سمى  م��ا  تاأ�سي�س  التنظيم 
اأرا�سي  اأج����زاء م��ن  اخل��الف��ة ع��ل��ى 
العراق و�سوريا. يرد التنظيم ب�سن 
ه��ج��م��ات ان��ت��ح��اري��ة يف اأج�����زاء من 

واأع���ل���ن تنظيم   . ب��غ��داد  ال��ع��راق��ي��ة 
داع�������س م�����س��وؤول��ي��ت��ه ع���ن ال��ه��ج��وم.

ويقدم حتالف دويل تقوده الواليات 
للهجوم  وجويا  بريا  دعما  املتحدة 
الذي ي�سارك فيه اجلي�س العراقي 

وقوات ال�سرطة االحتادية.

اعتقال رجل هدد بقتل الرئي�س الفرن�ضي 
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اأخبـار الإمـارات
م�ضرف عجمان يدعم الأ�ضر املحتاجة يف الإمارة 

•• عجمان-وام:

قدم م�سرف عجمان ترعا ماليا ملوؤ�س�سة حميد بن را�سد لدعم 
االأ�سر املحتاجة وتعزيز م�سرية التنمية مبنا�سبة عام اخلري.

التابع  املحتاجة  االأ���س��ر  اإط���ار برنامج دع��م  ال��ت��رع يف  وج��اء ه��ذا 
تخ�سي�س  خالله  م��ن  �سيتم  وال���ذي  را���س��د  ب��ن  حميد  للموؤ�س�سة 
داخل  واالجتماعية  االن�سانية  احل��االت  مل�ساعدة  املالية  الترعات 

الدولة.
عام  النعيمي مدير  را�سد  بن  عبداهلل  بنت  عزة  ال�سيخة  واأ���س��ادت 
موؤ�س�سة حميد بن را�سد النعيمي ورئي�سة اللجنة الدائمة للتنمية 
م�سرف  ب��دور  عجمان  ام��ارة  يف  التنفيذي  باملجل�س  االجتماعية 

اإمارة  يف  واالجتماعية  االقت�سادية  التنمية  يف  ال��ري��ادي  عجمان 
را�سد  ب��ن  حميد  مو�س�سة  م��ع  امل�سرف  بتعاون  مثمنة  عجمان.. 
بها  وتقوم  تنفذها  التي  للمجتمعات  التنموية  امل�ساريع  دع��م  يف 

املو�س�سة يف كافة املجاالت اخلدماتية.
مل�سرف  التنفيذي  الرئي�س  اأم��ريي  �سعادة حممد  قال  من جانبه 
امل�سرف  دور  م��ن  انط������القا  ي�����اأتي  ال������دعم  ه������ذا  اإن  ع�������جمان 
املجتمع  يف  دخال  االق��ل  والفئات  العفيفة  االأ�سر  وم�ساعدة  بدعم 
عفة  ل�سون  ي��ه��دف  الن���بيل  اخل���ريي  هذاامل�س�����روع  واأن  خا�سة 
بن  ب��ر���س��ال��ة مو�س�سة حميد  وامي���ان���ا  امل��ح��ت��اج��ة  االأ����س���ر  وك���رام���ة 
الدعم  الرائدة بتقدمي  الوطنية  املوؤ�س�سات  التي تعتر من  را�سد 

االإن�ساين.

دفع خمالفات املركبات اإلكرتونيا يف ال�ضارقة
•• ال�صارقة-وام:

املخالفات  دف��ع  خ��دم��ات  ال�سارقة  ب�سرطة  وال��دوري��ات  امل���رور  اإدارة  حولت 
للهواتف  الداخلية  وزارة  تطبيق  عر  اإلكرتونية  اإىل  للمركبات  املرورية 
الذكية /UAE- MOI/.. بح�سب الرائد حممد عبداهلل عالي مدير 
االإدارة. وعزا عالي هذه اخلطوة اإل توفري الوقت واجلهد على املراجعني 
اأن خ��دم��ات دفع  .. م��و���س��ح��ا  مل��راك��ز اخل��دم��ة  ال��ت��وج��ه  اإىل  دون احل��اج��ة 
املخالفات املرورية للمركبات مبراكزها �ستقت�سر على اأ�سحاب الهمم وكبار 
ال�سن اإىل جانب املراجعني الإدارج النقاط املرورية وحجز املركبات. واأ�سار 
اإىل اأن هذا التوجه ياأتي جت�سيدا ال�سرتاتيجية وزارة الداخلية الرامية اإىل 
تعزيز ر�سا املتعاملني باخلدمات املقدمة ومواكبة الأولويات حكومة دولة 

االإمارات العربية املتحدة يف تفعيل وتطبيق اخلدمات احلكومية الذكي�ة.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئ�ن رئي�س بيالرو�ضيا بعيد ا�ضتقالل بالده

•• اأبوظبي-وام:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه 
جمهورية  رئي�س  لوكا�سينكو  األيك�سندار  فخامة  اإىل  تهنئة  برقية  اهلل« 

بيالرو�سيا وذلك مبنا�سبة عيد ا�ستقالل بالده.
كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة  اآل نهيان ويل عهد  بن زايد 

برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س األيك�سندار لوكا�سينكو.

حممد بن را�ضد يعتمد منهجية اإحالة م�ظفي حك�مة دبي اإىل التقاعد
•• دبي-وام:

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  اأ�����س����در 
نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد 
رئ��ي�����س جمل�س  ال����دول����ة  رئ��ي�����س 
الوزراء - رعاه اهلل - ب�سفته حاكما 
باعتماد  م��ر���س��وم��ا  دب����ي  الإم������ارة 
حكومة  موظفي  اإح��ال��ة  منهجية 
حتقيق  ب��ه��دف  التقاعد  اإىل  دب��ي 
وتكافوؤ  وامل�ساواة  العدالة  مبادئ 
الفر�س بني املوظفني واملحافظة 

على احلقوق التقاعدية لهم.
ل�سنة   21 رق����م  امل���ر����س���وم  ون�����س 
لدى  ت�����س��ك��ل  اأن  ع��ل��ى   2017

حلكومة  الب�سرية  امل����وارد  دائ����رة 
درا�سة  “جلنة  ت�سمى  جلنة  دب��ي 
التقاعد”  اإىل  االإح���ال���ة  ط��ل��ب��ات 
ت��وؤل��ف ب��رئ��ا���س��ة مم��ث��ل ع��ن دائرة 
املوارد الب�سرية وع�سوية ممثلني 
العامة  املالية واالأمانة  دائ��رة  عن 
ل��ل��م��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي واالأم���ان���ة 
للت�سريعات  العليا  للجنة  العامة 
اأن تتم ت�سمية  اإم��ارة دبي على  يف 
مم��ث��ل��ي ه����ذه اجل���ه���ات م���ن قبل 

م�سوؤوليها.
االإحالة  اإج���راءات  املر�سوم  ونظم 
اجلهات  األ��������زم  ح���ي���ث  ل��ل��ت��ق��اع��د 
باإحالة  ت��رغ��ب  ال��ت��ي  احل��ك��وم��ي��ة 

اإحالته اإىل اللجنة لتتوىل درا�سته 
التخاذ ما تراه منا�سبا ب�ساأنه.

الب�سرية  امل�����وارد  دائ�����رة  وت���ت���وىل 
تنفيذ  م���ت���اب���ع���ة  دب������ي  حل���ك���وم���ة 
اللجنة  ع��ن  ال�����س��ادرة  التو�سيات 
التو�سية  اإح����ال����ة  ذل�����ك  يف  مب����ا 
اإحالة  ع��ل��ى  ب��امل��واف��ق��ة  ال�������س���ادرة 
االأمانة  اإىل  التقاعد  اإىل  املوظف 
للت�سريعات  العليا  للجنة  العامة 
يف اإم���������ارة دب�����ي ل���ت���ق���وم ب����اإع����داد 
متهيدا  ب�����س��اأن��ه  ال����الزم  الت�سريع 
حاكم  ال�سمو  �ساحب  اإىل  لرفعه 

دبي العتماده.
اللجنة  ت��راع��ي  للمر�سوم  ووف��ق��ا 

التقاعد  اإىل  ل��دي��ه��ا  م��وظ��ف  اأي 
مب��وج��ب م��ر���س��وم ي�����س��در يف هذا 
حاكم  ال�سمو  �ساحب  عن  ال�ساأن 
اإىل  ب��اإح��ال��ة طلبها  ت��ق��وم  اأن  دب��ي 
حلكومة  الب�سرية  امل����وارد  دائ����رة 
لديها  املعتمد  للنموذج  وفقا  دبي 
باالأ�سباب  م��ع��ززا  ال�����س��اأن  ه���ذا  يف 
امل����وج����ب����ة ل���ل���ط���ل���ب وال����ب����ي����ان����ات 
اأو  بيانات  واأي  الالزمة  والوثائق 
وثائق تطلبها جلنة درا�سة طلبات 
وتتوىل  ال��ت��ق��اع��د  اإىل  االإح����ال����ة 
الطلب  م���راج���ع���ة  ب��ع��د  ال����دائ����رة 
لل�سروط  ا�ستيفائه  م��ن  وال��ت��اأك��د 
املطلوبة  وال���وث���ائ���ق  وال���ب���ي���ان���ات 

اإىل  االإح��ال��ة  طلبات  درا���س��ة  عند 
التقاعد �سوابط ومعايري حمددة 
ه��ي .. االأث���ر امل���ايل امل��رتت��ب على 
االإحالة اإىل التقاعد ومدى توافق 
الطلب مع القانون االحتادي رقم 
قانون  باإ�سدار   1999 ل�سنة   7
االجتماعية  والتاأمينات  املعا�سات 
وت��ع��دي��الت��ه وم���دى احل��اج��ة اإىل 
التغيري يف بيئة العمل مبا يتالءم 
واخلطط  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ات  م���ع 

املعتمدة.
التي  املعايري  ج��اء من �سمن  كما 
ت���راع���ي���ه���ا ال��ل��ج��ن��ة ع���ن���د درا����س���ة 
اأو  �سحية  ح��ال��ة  وج���ود  الطلبات 

املوظف  اإحالة  ت�ستدعي  اإن�سانية 
اإع��ادة هيكلة لدى  اأو  اإىل التقاعد 
يف  فائ�س  اأو  امل��وظ��ف  عمل  جهة 
وجود  وم���دى  الب�سرية  م��وارده��ا 
ب���دائ���ل اأخ�����رى ع���ن االإح���ال���ة اإىل 

التقاعد.
وي�����س��در م��دي��ر ع��ام دائ���رة املوارد 
القرارات  دب��ي  حلكومة  الب�سرية 
اأح�����ك�����ام هذا  ل��ت��ن��ف��ي��ذ  ال�����الزم�����ة 
اأي  ن�����س يف  اأي  وي��ل��غ��ى  امل��ر���س��وم 
ال����ذي  امل������دى  اإىل  اآخ������ر  ت�����س��ري��ع 
يف  وين�سر  واأحكامه  فيه  يتعار�س 
به من  الر�سمية ويعمل  اجلريدة 

تاريخ ن�سره.

دي�ان املحا�ضبة ي�ضارك يف اأعمال الدورة الثامنة لفريق ا�ضتعرا�س تنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ضاد
•• اأبوظبي-وام:

تنفيذ  ا�ستعرا�س  لفريق  الثامنة  ال��دورة  اأعمال  يف  االم���ارات  دول��ة  �ساركت 
اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد التي عقدت مبقر مكتب االأمم املتحدة 

املعني باملخدرات واجلرمية يف فيينا.
وجاءت م�ساركة الدولة ب�سفتها دولة طرف يف االتفاقية املذكورة عر وفد 
ر�سمي مت ت�سكيله من قبل ديوان املحا�سبة ب�سفته ال�سلطة املركزية املعنية 

مبتابعة تنفيذ االتفاقية يف الدولة.
مبا  باالتفاقية،  تتعلق  جوهرية  موا�سيع  عدة  ال��دورة  اجتماعات  وتناولت 
الدول  الختيار  القرعة  �سحب  وعملية  االتفاقية  تنفيذ  ا�ستعرا�س  فيها 
ا�ستعرا�س  اآلية  من  الثانية  ال��دورة  يف  وامل�ستعِر�سة  امل�ستعر�سة  االأط���راف 
 1/6 االتفاقية  يف  االأط���راف  ال���دول  م��وؤمت��ر  ل��ق��رار  وفقا  االتفاقية  تنفيذ 
اإىل  باالإ�سافة  التنفيذ،  ا�ستعرا�س  الآلية  الثانية  الدورة  با�ستهالل  واملتعلق 
املالية  وامل�سائل  التقنية  وامل�ساعدة  التنفيذ  ا�ستعرا�س  اآلية  اأداء  مناق�سة 

املتعلقة بامليزانية.
اإىل  االجتماع  خالل  عر�سته  تقرير  يف  لالتفاقية  العامة  االأمانة  واأ���س��ارت 
اال�ستعرا�س  اآلية  دع��م  �سبيل  يف  ال��دول  بع�س  من  تلقتها  التي  امل�ساهمات 

خالل الدورتني االأوىل والثانية منها.
واأعربت االمانة العامة عن تقديرها لدولة االمارات لقيامها بدعم االآلية 

من خالل تقدمي امل�ساهمة العينية خالل الدورتني.
املتحدة  العربية  االم����ارات  دول���ة  اخ��ت��ي��ار  ال��ق��رع��ة  �سحب  عملية  ع��ن  ون��ت��ج 
»حمل  م�ستعر�سة  كدولة  االتفاقية  تنفيذ  ا�ستعرا�س  عملية  يف  للم�ساركة 
ال��ث��ان��ي��ة والتي  ال��راب��ع��ة م��ن دورة اال���س��ت��ع��را���س  ال�����س��ن��ة  اال���س��ت��ع��را���س« يف 
عام  التنفيذ يف  ا�ستعرا�س  لفريق  العا�سرة  ال��دورة  بداية  ت�ستهل مع  �سوف 
الف�سلني  من  كل  تنفيذ  ا�ستعرا�س  الثانية  الدورة  تتناول  حيث   2019
وا�سرتداد  الوقائية  بالتدابري  واخلا�سني  االتفاقية  من  واخلام�س  الثاين 

املوجودات.
وخل�ست الدورة اإىل اعتماد تقرير يت�سمن نتائج اأعمال دورته احلالية بعد 

موافقة الدول امل�سادقة على االتفاقية مبا فيها دولة االمارات وذلك بهدف 
عر�سه على موؤمتر الدول االأطراف الذي �سيتم عقده يف نوفمر لهذا العام 

مبقر مكتب االأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية يف فيينا.
اأهمية تظافر  املحا�سبة  دي��وان  رئي�س  العميمي  الدكتور حارب  واأك��د معايل 
وتكاتف اجلهود على امل�ستويني العاملي واالإقليمي يف �سبيل مكافحة الف�ساد 
االأمم  اتفاقية  اأن  اإىل  م�سريا  ال�سلبية..  اآث���اره  م��ن  واحل��د  ���س��وره  بجميع 
قانونا  ملزم  الف�ساد  ملكافحة  دويل  �سك  اأول  تعد  الف�ساد  ملكافحة  املتحدة 

بالن�سبة للدول امل�سادقة عليه.
ونوه معاليه باأهمية اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد التي مت اعتمادها 
من قبل اجلمعية العامة يف اأكتوبر 2003 وبدء تنفيذها يف 14 دي�سمر 
واقرتاح  تنفيذها  على  الكامل  باالإ�سراف  ال��دي��وان  يقوم  حيث   ،2005

حت�سني الت�سريعات يف الدولة بحيث تتطابق مع متطلباتها واأحكامها.
وقال معاليه اأن الديوان ي�سخر جميع امكانياته يف متابعة تنفيذ االتفاقية 
الدولة من  التي ت�سارك فيها  ياألوا جهدا يف دعم عمليات اال�ستعرا�س  وال 

اإليهم  الف�ساد  باإ�سناد ملف  املوظفني ورفع كفاءاتهم  تاأهيل وتدريب  خالل 
�سواء على ال�سعيد املحلي اأو الدويل.

ومت ا�ستعرا�س تنفيذ دولة االمارات الأحكام االتفاقية يف عام 2013 الذي 
يف  املتبع  القانوين  وبالنظام  االتفاقية  يف  احلكوميون  اخل���راء  بها  اأ���س��اد 

االمارات والذي يتما�سى مع االتفاقية.
جتدر االإ�سارة اإىل اأنه �سيتم يف �سهر اأغ�سط�س املقبل عقد اجتماعات لبع�س 
الفرق العاملة يف االتفاقية وهي الفريق املعني مبنع الف�ساد، باالإ�سافة اإىل 
الفريق املعني با�سرتداد املوجودات، ا�سافة اىل مناق�سة املوا�سيع اجلوهرية 
اخلا�سة بتنفيذ احلكومات لبع�س ف�سول واأحكام االتفاقية، خ�سو�سا فيما 
واجلامعية  املدر�سية  التعليم  مبناهج  املتعلقة  واملعلومات  بالتدابري  يتعلق 

اخلا�سة بجهود مكافحة الف�ساد.
العدالة  موؤ�س�سات  يف  ب��ال��ن��زاه��ة  متعلقة  موا�سيع  ع��دة  اي�سا  و�سيناق�س 
اجلنائية على اأن تقوم هذه الفرق يف ختام تلك االجتماعات باعتماد تو�سيات 

ليتم تقدميها اإىل موؤمتر الدول االأطراف يف االتفاقية يف نوفمر القادم.

�ضفري الدولة لدى اأ�ضتانا يح�ضر الجتماع الدبل�ما�ضي 
ال�ضن�ي لرئي�س كازاخ�ضتان

•• اأ�صتانا -وام:

ح�سر �سعادة الدكتور حممد اأحمد بن �سلطان اجلابر �سفري الدولة لدى 
نور�سلطان  الرئي�س  لفخامة  ال�سنوي  االجتماع  كازاخ�ستان  جمهورية 
نزارباييف رئي�س جمهورية كازاخ�ستان مع روؤ�ساء البعثات الدبلوما�سية 
يف  املا�سي  االث��ن��ني  اأق��ي��م  وال���ذي  كازاخ�ستان  جمهورية  ل��دى  املعتمدين 
الدبلوما�سية يف  تاأ�سي�س  25 عاماً على  الرئا�سي مبنا�سبة مرور  الق�سر 

اأمام  األقاه  الذي  خطابه  يف  الكازاخ�ستاين  الرئي�س  وحتدث  كازاخ�ستان. 
احل�سور عن االإجنازات الدبلوما�سية التي اأحرزتها بالده على ال�سعيدين 
االإقليمي والدويل وتطرق اإىل االجتاهات الرئي�سية ل�سيا�ستها اخلارجية 

. م�سريا اإىل حر�سها على تعزيز عالقاتها مع دول العامل كافة.
ويف اأعقاب االجتماع .. التقى �سعادة ال�سفري فخامة نور�سلطان نزارباييف 
املتميزة  للعالقات  الرئي�سية  اجل��وان��ب  ح��ول  احلديث  معه  تبادل  حيث 

القائمة بني البلدين ال�سديقني. 

�ضعيد بن طحن�ن يزور منزل حممد بالركا�س العامري
•• العني-وام:

زار معايل ال�سيخ �سعيد بن طحنون بن حممد اآل نهيان منزل �سعادة ال�سيخ 
الإمارة  اال���س��ت�����س��اري  املجل�س  ع�سو  ال��ع��ام��ري  ب��ال��رك��ا���س  حمد  ب��ن  حممد 
احل�سور  م��ع  معاليه  وت��ب��ادل   . العني  منطقة  يف  اليحر  مبدينة  اأب��وظ��ب��ي 
االأحاديث الودية التي تعك�س حر�س اأبناء الوطن على التزاور والتوا�سل مع 
بع�سهم البع�س وتوؤكد عمق الروابط بينهم وتر�سخ القيم والروح االأ�سيلة 

الأبناء الدولة.

طحنون  بن  �سعيد  ال�سيخ  معايل  ب��زي��ارة  اأ�سرته  واأف���راد  بالركا�س  ورح��ب 
اإط��ار حر�س معاليه  التي يف  الكرمية  الزيارة  بهذه  �سعادتهم  معربني عن 

الدائم على االلتقاء باملواطنني والتوا�سل معهم.
ودعا اجلميع املويل تبارك وتعاىل اأن يدمي على دولتنا العزيزة نعمة االأمن 
ظل  يف  الوطني  والتالحم  واال�ستقرار  التقدم  دوام  �سعبنا  وعلى  واالأم���ان 

قيادتنا الر�سيدة.
واأحفاد  واأب��ن��اء  العامري  بالركا�س  حممد  ب��ن  �سامل  �سعادة  اللقاء  ح�سر 

�ساحب املنزل.

»الداخلية« تطلق حملة الت�عية املرورية الثالثة »�ضيف بال ح�ادث«

والتي تكلف الدولة مبالغ طائلة. 
ال�سادرة  االإح�سائية  اأن  واأو�سح 
للتن�سيق  ال���ع���ام���ة  االإدارة  ع���ن 
 961 امل���روري ت�سري اإىل وق���وع  
ح��ادث��ا اأ���س��ف��رت ع��ن وف����اة 170 
1213اآخرين  واإ�سابة  �سخ�سا 
ف�سل  يف  خم��ت��ل��ف��ة  ب����اإ�����س����اب����ات 

ال�سيف من العام املا�سي.
تنفيذها  ي��ت��م  احل��م��ل��ة  اإن  وق����ال 
اإدارات  م��ع  والتن�سيق  ب��ال��ت��ع��اون 

واأ���س��رار مادية  واإ���س��اب��ات  وفيات 
ومعنوية.

واأكد العميد غيث ح�سن الزعابي 
امل����روري يف  التن�سيق  ع���ام  م��دي��ر 
احل�����وادث  اأن  ال���داخ���ل���ي���ة  وزارة 
املرورية ال تزال ت�سكل قلقا ب�سبب 
اآث���ار ���س��ارة توؤدي  م��ا تخلفه م��ن 
واالآثار  واالإ�سابات  الوفيات  اإىل 
اإ�سافة  االأخ�������رى  االج��ت��م��اع��ي��ة 
املمتلكات  يف  املادية  اخل�سائر  اإىل 

•• اأبوظبي-وام:

حملة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  اأط��ل��ق��ت 
الثالثة  املوحدة  املرورية  التوعية 
»�سيف  �سعار  حتت   2017 لعام 
ب����ال ح��������وادث« ���س��م��ن م����ب����ادرات 
ال�سالمة  لتح�سني  امل���رور  قطاع 
التكاتف  وت��ع��زي��ز  ال���ط���رق  ع��ل��ى 
من  للحد  معا  للعمل  املجتمعي 

احلوادث املرورية .
ت�ستمر  وال��ت��ي  وجت�����س��د احل��م��ل��ة 
املقبل  �سبتمر  م��ن  االأول  حتى 
الداخلية  وزارة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
جل����ع����ل ال������ط������رق اأك���������ر اأم�����ان�����ا 
ال�سرطية  القيادة  لروؤية  ترجمة 
ال�سالمة  م�ستويات  اأعلى  لبلوغ 
م�ستخدمي  جل��م��ي��ع  امل�����روري�����ة 
قطاع  م���ب���ادرات  �سمن  ال��ط��ري��ق 
املجتمع  ���س��رائ��ح  ل��ت��وع��ي��ة  امل����رور 
احلوادث  عن  الناجتة  باالأ�سرار 
امل����روري����ة وم����ا ي��ن��ج��م ع��ن��ه��ا من 

واأكر  بالدولة  والدوريات  املرور 
بال�سالمة  معنية  جهة   20 م��ن 
العام  ال���ق���ط���اع���ني  يف  امل�����روري�����ة 
واخلا�س لتوحيد ودعم  اجلهود 
االحتياطات  ب���ات���خ���اذ  امل��ح��ل��ي��ة 
واإجراء  املركبة  ب�سالمة  املتعلقة 
من  وال��ت��اأك��د  ال���دوري���ة  ال�سيانة 
����س���الم���ة االإط������������ارات. وذك������ر اأن 
اإىل  الو�سول  اإىل  تهدف  احلملة 
عر  املجتمع  م��ن  �سريحة  اأك���ر 
خم��ت��ل��ف و���س��ائ��ل االإع������الم منها 
واملرئية  وامل�����س��م��وع��ة  امل����ق����روءة 
وكذلك عر االإنرتنت واللوحات 
تنظيم  ع���ن  ف�����س��ال  االإع���الن���ي���ة 
حلقات نقا�سية عر االإذاع��ة يتم 
من  ع��دد  ا�ست�سافة  خاللها  م��ن 
امل�����س��وؤول��ني م���ن ع��ن��ا���س��ر امل����رور 
اأي  ل����ل����رد ع���ل���ى  امل��ت��خ�����س�����س��ني 
ق��ب��ل اجلمهور  ا���س��ت��ف�����س��ارات م��ن 
من  تت�سمنها  وما  احلملة  ب�ساأن 

قيم وثقافة مرورية.

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك: �سوزا كابيتل لال�ست�سارات ذ.م.م
bascom palmer medical august: طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية 

املودعة بالرقم :271072     بتاريخ : 2017/4/6
با�س������م :�سوزا كابيتل لال�ست�سارات ذ.م.م

وعنوانه:ابوظبي البطني ، هاتف:026655519 ، �سندوق الريد:6017 
 امييل:hammad@sozacapital.com اأبوظبي

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:36 اال�ستثمار يف امل�سروعات ال�سياحية وتا�سي�سها اال�ستثمار 
التعليمية وتا�سي�سها وادارتها  ال�سحية وادارتها اال�ستثمار يف م�سروعات اخلدمات  يف م�سروعات اخلدمات 

اال�ستثمار يف درا�سات اجلدوى االقت�سادية.
 bascom يقابلها   medical يدنوها   August ي�سارها  على  عني  �سكل  عن  العالمة:عبارة  و�سف 
باملر  يدنوه  با�سكم  مركز  ميينها  العني  �سكل  نف�س  ال�سكل  يدنو   eye institute يدنوها   palmer

للعيون على ي�سارها ال�سكل اغ�ست مديكال. 
اال�س��رتاطات :.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا االإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4  يوليو 2017 العدد 12061

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك: ح�سانة ذا لورل
THE LAUREL NURSERY: طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية 

املودعة بالرقم :271071     بتاريخ : 2017/4/6
با�س������م :ح�سانة ذا لورل

وعنوانه:ابوظبي البطني ، هاتف:026655519 ، �سندوق الريد:6017 
 امييل:hammad@sozacapital.com اأبوظبي

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:41 دور ح�سانة.
 THE LAUREL NURSERY و�سف العالمة:العالمة عبارة عن كلمة ح�سانة ذا لورل يدنوها
يدنوها الطريق للتعليم املبكر يدنوها Apathway to early childhood education ي�سار 
وا�سكال  ح���روف  بداخلها  واالزرق  واال���س��ف��ر  واالخ�����س��ر  االح��م��ر  ب��االل��وان  �سغريه  مربعات  ارب��ع��ه  ال�سكل 

مو�سيقية . 
حدة  على  كل   ، وح�سانة   ، مبكر  تعليم  العبارة  عن  والتنازل  جمملها  يف  للعالمة  :احلماية  اال�س��رتاطات 

باعتبارها و�سفية على اخلدمات.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا االإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4  يوليو 2017 العدد 12061
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اأخبـار الإمـارات

 

امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�ست�سفى املفرق                     5823100
 م�ست�سفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�سيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�ست�سفى توام                         7677444
م�ست�سفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�ست�سفى را�سد                       3371111
م�ست�سفى دبى                          2714444
م�ست�سفى الراحة                   2710000
م�ست�سفى املكتوم                     2221211         
م�ست�سفى االمل                      3444010
م�ست�سفى الو�سل                    2193000

ال�سارقة 
م�ست�سفى القا�سمى                 5386444
م�ست�سفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�ست�سفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�ست�سفى ام القيوين                7656888
را�س اخليمة 

م�ست�سفى �سقر                       2223666
م�ست�سفى �سيف بن غبا�س       2223555

الفجرية
م�ست�سفى الفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�ست�سفى االأهلى مرد�س         6262666
م�ست�سفى النور                       6139111
امل�ست�سفى االماراتى الفرن�سى 6265722

 دبى
م�ست�سفى ولكري                      2829900
امل�ست�سفى االأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�ست�سفى الدولية  اخلا�سة 2212484

ال�سارقة 
م�ست�سفى الزهراء اخلا�سة     5619999
م�ست�سفى زليخة                      5658866
امل�ست�سفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�ست�سفى امللكى                       5452222

العني
م�ست�سفى الواحة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�سيدلية النور اجلديدة          6264264
�سيدلية الرازى                      6326671
ال�سيدلية االأهلية املركزية     6269545
�سيدلية رميا                          6744214
�سيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�سيدلية م�سفح                      5546674
�سيدلية دار ال�سفاء                 6411299
�سيدلية ابن �سينا -  الدانا بالزا  6669240

عجمان
�سيدلية عجمان                     7446031 
�سيدلية مكة                           7446343 
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�ضيف للتميز والإبداع  يف » حماكم دبي «
•• دبي-وام :

اأعدت حماكم دبي برناجما تدريبيا لطلبة املواطنني يت�سمن فعاليات ثقافية واجتماعية وريا�سية ومهارات قيادية 
يف املجال العملي وغريه عر برنامج التدريب ال�سيفي الذي تنظمه حتت �سعار » �سيف التميز واالإبداع ».

وي�ستهدف الرنامج الطلبة املواطنني امل�ستمرين يف الدرا�سة باجلامعات اأو الكليات والطلبة احلا�سلني على �سهادة 
الثانوية العامة للعام الدرا�سي -2016 2017 لغر�س املبادئ والقيم النبيلة لديهم وتنمية مواهبهم وقدراتهم 

العملية وتاأهيلهم خلو�س غمار احلياة م�سلحني بالتجارب واخلرات الالزمة.
واأكد عبدالواحد كلداري مدير اإدارة املوارد الب�سرية ال�سعي الدائم اإىل التوا�سل مع خمتلف فئات املجتمع خا�سة 
طلبة وطالبات املدار�س واجلامعات منوها اإىل اأن تدريب الطلبة على احلياة العملية ي�سهم يف تاأهيلهم على الوجه 
اإىل  اإ�سافة  التدريب  فرتة  خالل  للطلبة  ت�سجيعية  جوائز  املحاكم  ور�سدت  امل�ستقبل.  حتديات  ملواجهة  االأمثل 

م�ساركتهم يف امل�سابقات الفردية والريا�سية واملحا�سرات االأ�سبوعية والرحالت الرتفيهية والزيارات امليدانية.

�ضفارة الدولة يف مين�ضك ت�ضارك يف 
احتفالت عيد ا�ضتقالل بيالرو�ضيا

•• مين�صك -وام :

ح�سر طالب اأمني التميمي القائم باالأعمال باالإنابة ب�سفارة 
بعيد  ب��ي��الرو���س��ي��ا  ج��م��ه��وري��ة  اح��ت��ف��االت  مبين�سك  ال���دول���ة 
اال�ستقالل. اقيمت االحتفاالت بح�سور األك�سندر لوكا�سينكو 
رئي�س جمهورية بيالرو�س واأع�ساء احلكومة وممثلي ال�سلك 

الدبلوما�سي املعتمد.
اأح�����دث من����اذج املعدات  ���س��م��ل  ومت اق���ام���ة ع��ر���س ع�����س��ك��ري 

الع�سكرية البيالرو�سية.

امليدان يرف�سه لأنه يوؤثر على نتاجات التعلم

بعد الر�ض�ب يف النهائي والإعادة الرتبية متنح طالبها من الـ 3 اىل 12 فر�ضة ثالثة للنجاح
•• دبي- حم�صن را�صد

مدار�سنا  ت��ع��ه��ده��ا  مل  ���س��اب��ق��ة  يف 
الرتبية  وزارة  ق�����ررت  ق��ب��ل  م���ن 
ال�سفوف  طلبة  م��ن��ح   ، والتعليم 
الرا�سبني    12 ال�  3 وحتى  ال�  من 
يف امتحانات نهاية العام واالعادة، 
اأو غري  وال��غ��ائ��ب��ني ب��ع��ذر م��ق��ب��ول 
التقدم لالمتحان  مقبول، فر�سة 
للمرة الثالثة، وتقرر لها اأن تعقد 
ل�   10 بني  الفرتة  يف  االمتحانات 
اأيام،    5 مل��دة  املقبل  �سبتمر   14

وقالت الوزارة من خالل تعميمها 
ب�ساأن امتحانات االإعادة يف �سبتمر 
املقبل، والذي ح�سلت الفجر على 
االإع����ادة  ام��ت��ح��ان  اإن  م��ن��ه،  ن�سخة 
�سبتمر  ���س��ه��ر  ل����ه  ت���ق���رر  ال������ذي 
امل��ق��ب��ل، ي�����س��ت��ه��دف ط��ل��ب��ة ال����� 10 
 ،»12-3« ال�  من  درا�سية  �سفوف 
العام  نهاية  امتحان  يف  الرا�سبني 
وام���ت���ح���ان االع���������ادة، ف�����س��ال عن 
اأو  مقبول  بعذر  الغائبني  الطلبة 

غري مقبول .
ت�سليم   �سيتم  باأنه  ال��وزارة  واف��ادت 

النجاح اإجباري
املبادرة  ه��ذه  اأن  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 
تاأتي  ال���رتب���ي���ة،  وزارة  ق��ب��ل  م���ن 
ح����ر�����س����ا م���ن���ه���ا ع����ل����ى ال����ط����الب 
والطالبات الذين تعروا بامتحان 
نهاية العام واالعادة، ومل يحالفهم 
النجاح، فتم منحهم فر�سة ثالثة، 
االعادة  م��وؤج��ل  ام��ت��ح��ان  اأن  حيث 
كان يقت�سر فقط على طلبة الثاين 
الرتبية  وزارة  ب���ادرت  فيما  ع�سر، 
مبنح تلك الفر�سة ل�سفوف النقل 
اأي�سا هذا العام وللمرة االأوىل ، اإال 

وفقا لتعميم الوزارة الذي وجهته 
ملديري املدار�س كافة ، وكانت وزارة 
الرتبية والتعليم قد انتهجت هذا 
ال��ن��ه��ج ال���ع���ام ال���درا����س���ي امل��ا���س��ي ، 
ع�سر  ال��ث��اين  طلبة  ب��ه  م�ستهدفة 
فقط ، مررة منح طالبها فر�سة 
ثالثة لالمتحان ، ب�سبب االنتقال 
من النظام القدمي العلمي واالدبي 
للنظام احل����ايل  ال��ع��ام وامل��ت��ق��دم ، 
ت�ساعد  اأن  حينها  ال���وزارة  واأرادت 
ب���اب العلمي  ت��غ��ل��ق  ط��الب��ه��ا ح��ت��ى 

واالدبي متاما.

االل�����ك�����رتوين ال���ر����س���م���ي ل�������وزارة 
الرتبية.

حتديث  ب�سرورة  ال��وزارة  ووجهت 
املتقدمني  الطلبة  واأع���داد  بيانات 
الم��ت��ح��ان م��وؤج��ل االع����ادة مبركز 
اأن  م��وؤك��دة على  ال��درج��ات،  تقدير 
االدارة املعنية بالوزارة �ستقوم من 
يف  الطلبة   ح��ال��ة  بتعديل  جهتها 
املناطق  تتمكن  حتى   SIS ن��ظ��ام 
اإخطارات  ا�ستخراج  التعليمية من 
موؤجل االعادة ور�سد الدرجة بعد 

ا�ستكمال اجراءات االمتحان  .

من����اذج ام��ت��ح��ان��ات ل��ل�����س��ف��وف من 
ن��ظ��ام معلومات  ع��ر   ،11-3 ال����  
الطالب«SIS« ، فيما ت�سلم مناذج 
العام  مب�ساريه  ع�سر  الثاين  طلبة 
العمليات  م���راك���ز  ع���ر   وامل��ت��ق��دم 
وزارة  اك������دت  ف��ي��م��ا   ، امل���در����س���ي���ة 
امتحانات  م���ق���ررات  اأن  ال��رتب��ي��ة 
الفر�سة االأخ��رية، توازي مقررات 
الثالث،  الدرا�سي  الف�سل  امتحان 
عن  االإع����الن  �سيتم  اأن���ه  مو�سحة 
جدول توزيع املواد وزمن التطبيق 
ف����ور اع���ت���م���اده م���ن خ����الل املوقع 

املدار�س  م��دراء  ع��دد كبري من  اأن 
واملعلمني اأعربوا عن عدم تاأييدهم 
مل����ا ات����خ����ذت����ه ال�����������وزارة م����ن منح 
موؤكدين   ، ثالثة  فر�سة  ال��ط��الب 
اأن����ه ق����رار غ���ري ���س��ائ��ب وال يحث 
ال��ط��الب وي��دف��ع��ه��م ل��الج��ت��ه��اد يف 
اأنه �سبيه  درا�ستهم ، م�سريين اىل 
واإلغاء   ، بنظام الرتفيع االجباري 
نتاجات  ي��وؤث��ر على  ال��ر���س��وب مم��ا 
وخم��رج��ات امل��دار���س ، وي��رف��ع من 
م���ع���دالت جن����اح غ���ري ح��ق��ي��ق��ي��ة ال 

تقي�س م�ستوى الطالب .

خليفة الإن�ضانية .. برامج وجه�د مت�ا�ضلة داخل الدولة وخارجها
•• اأبوظبي-وام:

زايد  » موؤ�س�سة خليفة بن  توا�سل 
االإن�سانية  ل���الأع���م���ال  ن��ه��ي��ان  اآل 
ب����راجم����ه����ا وج���ه���وده���ا  ت���ن���ف���ي���ذ   «
وخارجها  الدولة  داخل  االإن�سانية 
�ساحب  لتوجيهات  تنفيذا  وذل��ك 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
اهلل«  »حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان 
و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 
للقوات  االأع�����ل�����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
ال�سيخ  ���س��م��و  وم��ت��اب��ع��ة  امل�����س��ل��ح��ة 
نائب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�سور 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير �سوؤون 

الرئا�سة رئي�س املوؤ�س�سة.
املوؤ�س�سة  ب����رن����ام����ج  جن�����ح  وق������د 
على  العا�سر  وللعام   - الرم�ساين 
التوايل - يف توزيع اأكر من 3.3 
على  غ��ذائ��ي��ة  و�سلة  وج��ب��ة  مليون 
ال�سائمني داخل الدولة وخارجها 
. واأثنى م�سدر يف موؤ�س�سة خليفة 
الفاعل  ال������دور  ع��ل��ى  االإن�����س��ان��ي��ة 
والرعاة  ال�����س��رك��اء  ب���ه  ق���ام  ال����ذي 
للو�سول  وامل�����س��رف��ون  وامل��ن�����س��ق��ون 
دون  مواقعهم  يف  املحتاجني  اإىل 
مكان  اإىل  الو�سول  عناء  حتملهم 
الوجبات  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����س��ول  حم���دد 

الرم�سانية.
غرفة  ه��م  ال���رع���اة  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
اأب���وظ���ب���ي وبنك  جت����ارة و���س��ن��اع��ة 
وم�سرف  ال����ت����ج����اري  اأب����وظ����ب����ي 
االإمارات االإ�سالمي وجمعية العني 
املالية  االأوراق  وهيئة  التعاونية 
االإم�����ارات  �سقيا  و���س��رك��ة  وال�����س��ل��ع 
املفاطر  الإدارة  ال��رك��ة  وموؤ�س�سة 
الوجبات  وت����وزي����ع  ال��رم�����س��ان��ي��ة 
اجل��اه��زة و���س��رك��ة م��ن��ازل و�سركة 

الظاهرة الزراعية .
وت�������ق�������دم ب����ال���������س����ك����ر ل���ل�������س���رك���اء 
االإدارة  وه�����م  االإ����س���رتات���ي���ج���ي���ني 
العامة للدفاع املدين والبلديات يف 
جميع مناطق الدولة وموا�سالت 

القاهرة  يف  ال����دول����ة  ����س���ف���ارة  م���ع 
غذائية  م���واد  االأورم�����ان  وجمعية 
ع��ل��ى م��ل��ي��ون ع��ائ��ل��ة م�����س��ري��ة يف 
ج��م��ي��ع امل��ح��اف��ظ��ات ب��ه��دف توفري 
للفقراء  ال�سرورية  االحتياجات 
�سهر  خالل  خ�سو�سا  واملحتاجني 

رم�سان.
ط���رود  ت���وزي���ع  ال�������س���ودان مت  ويف 
طوال  يومية  واإف���ط���ارات  غ��ذائ��ي��ة 
لالأ�سر  دع����م����ا  ال����ك����رمي  ال�������س���ه���ر 
اآالف  �ستة  منها  ا�ستفاد  ال��ف��ق��رية 
اأ�سرة �سودانية ومت توزيع الطرود 
النيل  ���س��رق  حملية  يف  ال��غ��ذائ��ي��ة 
والعلوجاب  ح���ط���اب  م��ن��اط��ق  يف 
منطقة  اخل��رط��وم  وحملية  ���س��رق 
امدرمان  حملية  ويف  ال�سالم  دار 

منطقة الفتح.
ال��ع��راق فقد ا�ستفاد  اأرب��ي��ل  اأم��ا يف 
�سكان  م�����ن  ����س���خ�������س  األ�������ف   60
العراقيني  ال���ن���ازح���ني  خم��ي��م��ات 
الفقرية  وال���ع���وائ���ل  وال�������س���وري���ني 
يف اإق��ل��ي��م ك��رد���س��ت��ان ال���ع���راق من 
ال��ت��ي ت�سمنت  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال��ط��رود 
امل����واد االأ���س��ا���س��ي��ة امل��ط��ل��وب��ة خالل 

ال�سهر الف�سيل.

رم�سانية  وج����ب����ات  ت����وزي����ع  ومت 
�ساخنة يف �ساحات امل�سجد االأق�سى 
باهتمام  امل�������س���ل���ون  وا���س��ت��ق��ب��ل��ه��ا 
العنا�سر  ل��ن��وع��ي��ة  ن���ظ���را  ك���ب���ري 
الوجبة  ت�سمنتها  التي  الغذائية 

الرم�سانية.
ويف ماليزيا توا�سلت اأعمال اخلري 
رم�سان  �سهر  مدى  على  والعطاء 
امل�ساريع  م���ن  وا����س���ت���ف���اد  امل����ب����ارك 
املوؤ�س�سة  نفذتها  التي  الرم�سانية 
األ��ف �سخ�س   20 اأك��ر من  هناك 
م����ن خ�����الل ت��ن��ف��ي��ذ االإف�����ط�����ارات 
اجلماعية يف امل�ساجد ودور االأيتام 
واأم����اك����ن ت���واج���د ال���الج���ئ���ني من 
الجئي  خا�سة  اجلن�سيات  خمتلف 
بع�س  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال��روه��ي��ن��ج��ي��ا 
ي���ت���واج���د فيها  ال���ت���ي  اجل���ام���ع���ات 

الطالب من االأ�سر املحتاجة.
و���س��م��ل م�����س��روع » اإف��ط��ار ���س��ائ��م » 
دولة   53 ح����وايل  ال���دول���ة  خ����ارج 
�سقيقة  ع��رب��ي��ة  دول  ت�����س��ع  م��ن��ه��ا 
باك�ستان  ه��ي  اآ�سيوية  دول��ة  و15 
وتركيا  واأفغان�ستان  وبنجالدي�س 
بجانب  وامل����ال����دي����ف  و����س���ريالن���ك���ا 

و�سي�سل  وال��ف��ل��ب��ني  اأن��دون��ي�����س��ي��ا 
وف���ي���ت���ن���ام وت����اي����الن����د وم���ي���امن���ار 

وماليزيا واليابان و�سنغافورة.
�سمل  االأفريقية  القارة  دول  وم��ن 
ال�سنغال  16 دول��ة وه��ي  امل�����س��روع 
بي�ساو  وغينيا  وغينيا  و�سرياليون 
االأخ�سر  ال�����راأ������س  وج���م���ه���وري���ة 
وكينيا  اأفريقيا  وج��ن��وب  وغامبيا 
نيجرييا  اإىل  اإ����س���اف���ة  وت��ن��زان��ي��ا 
واأوغ���ن���دا وم���ايل وت��وج��و وروان����دا 

وبوروندي واأثيوبيا.
وم���ن ال����دول االأوروب���ي���ة 10 دول 
وال�سويد  و�سوي�سرا  اأ�سبانيا  وه��ي 
وجمهورية  واأل���ب���ان���ي���ا  وال���ي���ون���ان 
اجلبل االأ�سود وبيالرو�سيا و�سربيا 
والهر�سك  وال��ب��و���س��ن��ة  وك��و���س��وف��و 
وكولومبيا  اأم��ري��ك��ا  اإىل  اإ���س��اف��ة 

واأ�سرتاليا.
من  العديد  يف  امل�ستفيدون  وثمن 
الدول امل�ستفيدة امل�ساريع اخلريية 
م��وؤ���س�����س��ة خليفة  ت��ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي 
امل�ساعدات  وت��وزي��ع��ه��ا  االإن�����س��ان��ي��ة 
وخ�سو�سا  االأ���س��ا���س��ي��ة  ال��غ��ذائ��ي��ة 

خالل �سهر رم�سان املبارك.

للتوزيع  اأدن���وك  و�سركة  االإم���ارات 
العامة  واإدارة الطوارئ وال�سالمة 
اأبوظبي  وب��ري��د االإم�����ارات وج��ه��از 

للرقابة الغذائية.
املوؤ�س�سة  م�����س��ي  امل�������س���در  واأك�������د 
القيادة  توجيهات  تنفيذ  يف  قدما 
ال��ر���س��ي��دة وف���ق خ��ط��ة ع��م��ل ثابتة 
واأه��������داف وروؤي�������ة وا����س���ح���ة وهي 
ت���رك ب�����س��م��ة خ���ري يف ع���ام اخلري 
وغر�س االأمل يف نفو�س املحتاجني 
ال�سحية  امل�����س��اري��ع  ت��د���س��ني  ع���ر 
امل�ساعدات  وت��ق��دمي  والتعليمية 
�سعوب  مل�ساعدة  العاجلة  االإغاثية 
ت�سربها  وال��ت��ي  النامية  ال��ب��ل��دان 
اأزم�������������ات اجل������ف������اف وامل�����ج�����اع�����ات 
امل�سروع  تنفيذ  وب�ساأن  واحل���روب. 
املوؤ�س�سة  وزع���ت   .. ال��دول��ة  داخ���ل 
األ��ف وجبة  ح��وايل مليون و656 
منت�سر  م��رك��ز   100 خ���الل  م���ن 
اأنحاء الدولة منذ اليوم  يف جميع 
مت  حيث  رم�سان  �سهر  م��ن  االأول 
مواطنة  اأ���س��رة   542 مع  التعاقد 
 184 وتكليف  ال��وج��ب��ات  الإع����داد 
م��ن�����س��ق��ا وم��ن�����س��ق��ة م���وزع���ني على 
ملتابعة  ال���دول���ة  م��ن��اط��ق  خم��ت��ل��ف 

جودة الوجبات الرم�سانية ومدى 
مطابقتها لل�سروط ال�سحية التي 
ال�سركاء  م���ع  امل��وؤ���س�����س��ة  ح��ددت��ه��ا 

االإ�سرتاتيجيني.
واملن�سقون  امل�����س��رف��ون  ت���وىل  وق���د 
امل�سروع  يف  املواطنة  االأ�سر  متابعة 
وجتهيز  اإع��������داد  ع��م��ل��ي��ات  اأث����ن����اء 
وقتها  يف  ال����وج����ب����ات  وت�������س���ل���ي���م 
مطابقتها  م��ن  ال��ت��اأك��د  مت  بحيث 
العقد  يف  امل���ذك���ورة  ل��ل��م��وا���س��ف��ات 
املوقع معهم .. فيما قامت اللجان 
لالأ�سر  مفاجئة  ب��زي��ارات  امل�سرفة 
التزامهم  م���ن  ل��ل��ت��اأك��د  امل�����س��ارك��ة 
ولالإ�سراف  امل��ط��ل��وب��ة  ب��ال�����س��روط 
الوجبات  اإع��������داد  ع��م��ل��ي��ات  ع���ل���ى 
مطابقتها  ول�سمان  الرم�سانية 
م���ع م��وا���س��ف��ات واإر�����س����ادات جهاز 

اأبوظبي للرقابة الغذائية.
تهدف  املوؤ�س�سة  اأن  امل�سدر  وذك���ر 
م��ن خ���الل اع��ت��م��اده��ا ع��ل��ى االأ�سر 
امل���واط���ن���ة ل��ت��وف��ري ال���وج���ب���ات اإىل 
ت��ط��وي��ر ق��درات��ه��ا وت��و���س��ي��ع جمال 
دائمة  مل�ساريع  لتحويلها  اأعمالها 
لتنمية  ج��دي��دة  م�ساريع  واب��ت��ك��ار 
دخ��ل��ه��ا ح��ي��ث ي�����س��رتط يف اإع�����داد 

يتوافر  اأن  الرم�سانية  ال��وج��ب��ات 
وال��ت��اأك��د من  امل��ك��ان  عن�سر نظافة 
االأدوات  وت���خ���زي���ن  االأك������ل  ج�����ودة 

ب�سورة �سحيحة.
وحر�ست موؤ�س�سة خليفة االإن�سانية 
ومن اأجل اال�ستفادة الق�سوى على 
الوجبات  ت��وزي��ع  ن��ق��اط  ت��ت��وزع  اأن 
بالكثافة  تتميز  التي  االأم��اك��ن  يف 
وخ�سو�سا  ال���ع���ال���ي���ة  ال�����س��ك��ان��ي��ة 
مثل  امل����ح����دود  ال���دخ���ل  ذوي  م���ن 
املناطق  يف  العمال  تواجد  مناطق 
من  وبالقرب  املختلفة  ال�سناعية 
ال��ع��ام��ة وذل���ك للو�سول  االأ����س���واق 
من  مم��ك��ن��ة  ���س��ري��ح��ة  اأك������ر  اإىل 

امل�ستفيدين امل�ستحقني.
فقد  اخل��ارج��ي  امل�ستوى  على  اأم���ا 
موؤ�س�سة  ب���رن���ام���ج  م����ن  ا����س���ت���ف���اد 
خليفة بن زايد اآل نهيان لالأعمال 
�سائم  م��ل��ي��ون  ن��ح��و  االإن�������س���ان���ي���ة 
53 دولة  اأك���ر م��ن  ت��وزع��وا على 
ال��ع��امل وق��د حظيت املناطق  ح��ول 
والدول املهم�سة بن�سيب مهم من 

هذه التوزيعات والوجبات.
العربية  م�����س��ر  ج��م��ه��وري��ة  ف��ف��ي 
بالتعاون  املوؤ�س�سة  وزعت  ال�سقيقة 

هايربماركت حت�ضل على عالمة دبي لل�قف
•• دبي- وام:

 منح مركز حممد بن را�سد العاملي 
عالمة  والهبة  الوقف  ال�ست�سارات 
دبي للوقف ل� جيان هاير ماركت 
الذي ان�سم اإىل وقف البيئة الذي 
االإم����ارات  وجمعية  امل��رك��ز  ينظمه 
ل��ل��ح��ي��اة ال��ف��ط��ري��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 
تلك  للطبيعة  ال��ع��امل��ي  ال�����س��ن��دوق 
من  االأوىل  ت���ع���د  ال���ت���ي  امل�����ب�����ادرة 
واالأبحاث  الدرا�سات  لدعم  نوعها 
وال�����رام�����ج ال��ب��ي��ئ��ي��ة م����ن خالل 
ال�سراكة  جن���اح  و���س��اه��م  ال���وق���ف. 
طويلة االأمد مع جمعية االإمارات 
للحياة الفطرية يف ان�سمام جيان 
برامج  لتدعم  البيئة  وقف  ملبادرة 
البحرية  احل���ي���اة  ع��ل��ى  احل���ف���اظ 
والطاقة وتغري املناخ التي تنفذها 

اجلمعية.
املوارد  مدير  �سيد  موهيد  واأع��رب 
ل�����ج��ي��ان ه��اي��ر ماركت  ال��ب�����س��ري��ة 

املنا�سبة..  بال�سورة  ت�سجيعه  مت 
هايرماركت  ج��ي��ان  ان  م�����س��ي��ف��ا 
�سيدعم العديد من برامج جمعية 
التي  الفطرية  للحياة  االإم�����ارات 
ت�ساهم يف حتقيق االأهداف البيئية 

والتنمية امل�ستدامة للدولة.
م�سطفى  ليلى  قالت  جانبها  من 
عبد اللطيف املدير العام بجمعية 
االإمارات للحياة الفطرية ان دولة 

باحل�سول على عالمة  عن فخره 
بن  للوقف من مركز حممد  دب��ي 
الوقف  ال�ست�سارات  العاملي  را���س��د 
وال��ه��ب��ة م���وؤك���دا ان ال�����س��راك��ة مع 
جمعية االإم��ارات للحياة الفطرية 
كانت  �سنوات  لثالث  امتدت  التي 
مثمرة. وقال ان حملتنا امل�سرتكة 
اأن  اأظهرت  بالبال�ستيك  للتوعية 
اإذا  امل�ستهلك ميكن تغيريه  �سلوك 

طبيعيا  اإرث������ا  مت��ت��ل��ك  االإم���������ارات 
نتكاتف  اأن  جميعا  وع��ل��ي��ن��ا  غ��ن��ي��ا 
حلمايته من اأجل اأطفالنا واأجيال 
�سعادتها  ع��ن  م��ع��رب��ة  امل�����س��ت��ق��ب��ل.. 
ماركت  ه���اي���ر  ج���ي���ان  ب��ان�����س��م��ام 
ملبادرة الوقف البيئي وعن اأملها يف 
اأن ي�سجع ذلك املزيد من ال�سركات 
اأكر  م�ستقبل  يف  اال�ستثمار  على 
ا���س��ت��دام��ة. واأك�����د ال���دك���ت���ور حمد 

احلمادي االأمني العام ملركز حممد 
بن را�سد العاملي ال�ست�سارات الوقف 
جيان  بني  التعاون  اأهمية  والهبة 
االإم���ارات  وجمعية  م��ارك��ت  هاير 

للحياة الفطرية.
وقال اأن الهدف من الوقف املبتكر 
اإي��ج��اد ���س��رك��اء غ��ري تقليدين  ه��و 
ابتكارية  برامج  خ��الل  من  للعمل 
لنمو  م���ب���ا����س���رة  ب�������س���ورة  داع����م����ة 
امل��ج��ت��م��ع. واأ����س���اف » ن��ح��ن نرحب 
بكل املوؤ�س�سات اخلا�سة واحلكومية 
لتعزيز  ج��ن��ب  اإىل  ج��ن��ب��ا  ل��ل��ع��م��ل 
املبادرات املجتمعية التي تدر النفع 
على اجلميع تزامنا مع عام اخلري 
الذي ميثل فر�سة �سانحة جلميع 
املوؤ�س�سات اخلا�سة لتبني امل�ساهمة 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة م����ن خ������الل ال���وق���ف 
املبتكر الذي اأطلقه �ساحب ال�سمو 
اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 

الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل.

موهيد �سيد الدكتور حمد احلمادي ليلى م�سطفى عبد اللطيف

فقدان جواز �صفرت
�سحراب   / امل����دع����و  ف���ق���د 
افغان�ستاين    ، زى  وك���ي���ل 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
رقم )1492817( �سادر 
يجده  م��ن  افغان�ستان  م��ن 
عليه االت�سال بتليفون رقم 

 056/7570685

فقدان جواز �صفرت
م����ارت����ني   / امل������دع������و  ف����ق����د 
جوبوراثينجال  ج����اك����وب 
الهند   ، ج���اك���وب  ���س��ا���س��ك��و 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
يجده  من   )7380904(
عليه االت�سال بتليفون رقم 

 056/9606762

فقدان جواز �صفرت
فقد املدعو / �سعيب احمد 
باك�ستان   ، ع���ارف  حممد 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )1162731( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

 058/8981504

فقدان جواز �صفرت
ف���ق���د امل����دع����و /ران�������ى بت 
تاجودين بويه ، اندوني�سيا 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )1405566( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

 050/6624811
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اأخبـار الإمـارات
�ضن�ات  3 خالل  دبي  يف  اخلدمة  تدخل  جديدة  م�ضت�ضفى   12

•• دبي- وام:

ال�سنوات  12 م�ست�سفى خا�سة خالل  ي�ستقبل القطاع الطبي يف دبي 
الثالث املقبلة بطاقة ا�ستيعابية تقدر بنحو 875 �سريرا.. فيما جتري 
7 م�ست�سفيات تو�سعات الإ�سافة 750 �سريرا.. بح�سب اإح�ساءات هيئة 

ال�سحة.
واأظهرت االإح�ساءات اأن امل�ست�سفيات املزمع بناوؤها �سرتفع عدد جمموع 
امل�ست�سفيات اخلا�سة يف االإمارة اإىل 38 م�ست�سفى ما ي�سري اإىل النمو 
امل�سطرد يف املن�ساآت ال�سحية اخلا�سة الذي ت�سهده مدينة دبي حتى 

عام 2020 .

من�ساأة   3018 هناك  ف��اإن   .. ال�سحي  التنظيم  اإدارة  لبيانات  ووفقا 
�سحية خا�سة يف دبي ت�سمل حاليا 26 م�ست�سفى و4 مراكز لالإخ�ساب 
و34 مركزا جلراحات اليوم الواحد و1624 جممعا طبيا تخ�س�سيا 
اإىل  و868 �سيدلية  االأ���س��ن��ان  وم��ع��ام��ل  ل��ع��الج  م��رك��زا  و82  وع��ام��ا 

جانب 38 من�ساأة �سحية لفح�س النظر والتمري�س املنزيل.
يف موازاة ذلك اأو�سحت اإح�ساءات الرتاخي�س املهنية املمنوحة لالأفراد 
اأن القطاع الطبي اخلا�س يف دبي ي�سم 36055 مهنيا طبيا مرخ�سا 

اإ�سافة اإىل 13594 رخ�سة جديدة.
هيئة  يف  ال�سحي  التنظيم  اإدارة  م��دي��ر  امل���ال  م����روان  ال��دك��ت��ور  وق���ال 
ال�سحة بدبي اإن االأرقام واملوؤ�سرات امل�ستقبلية للقطاع ال�سحي اخلا�س 

احليوي  القطاع  ه��ذا  يف  اال�ستثمارات  ج��ذب  م�ستوى  بو�سوح  ت��وؤك��د 
الهائلة  واإمكاناتها  دبي  ملدينة  التناف�سية  القدرات  يعك�س  الذي  االأمر 
ال�ستيعاب خمتلف االأن�سطة واملجاالت ومن بينها املجال الطبي الذي 
ي�سم موؤ�س�سات �سحية متعددة اجلن�سيات وم�ست�سفيات دولية ف�سلت 

اأن تكون دبي وجهتها اال�ستثمارية.
على  الهيئة  تعمل   - والنمو  التو�سعات  ه��ذه  مقابل  ويف   - اأن���ه  وذك���ر 
تطوير اللوائح والنظم التي تكفل وجود قطاع �سحي حكومي وخا�س 

قوي وخدمات طبية عالية اجلودة حتظى بر�سا وثقة املتعاملني.
النوع من  اأم��ام هذا  االإج���راءات  تب�سيط  تركز على  الهيئة  اأن  واأو�سح 
اال�ستثمارات وت�سع ن�سب اأعينها قيمة املردود والنتائج املتوقعة التي 

واأف��راده وبالتحديد نوعية اخلدمات  اأن ي�ستفيد منها املجتمع  ميكن 
موافقتها  وم��دى  ونوعيتها  اخل��ا���س  القطاع  يقدمها  اأن  ميكن  التي 
للمعايري الدولية واأف�سل املمار�سات وال�سوابط واالأ�سول املعمول بها 

عامليا .
املعايري  ب��ت��ط��وي��ر  ال��ه��ي��ئ��ة معنية  اأن  امل���ال  م����روان  ال��دك��ت��ور  واأ����س���اف 
التنظيمية التي تخ�س جودة اخلدمات ال�سحية يف اإمارة دبي و�سمان 
تقدميها مب�ستويات تفوق التوقعات ورفد االإمارة باملهنيني ال�سحيني 
حماية  م�سوؤولية  ت��ويل  جانب  اإىل  العالية  والكفاءة  امل��ه��ارة  ذوي  من 
عالقة  يوثق  �سفاف  ومتابعة  رقابي  نظام  خ��الل  من  املر�سى  حقوق 

املتعاملني باملن�ساآت ال�سحية ويحفظ للجميع حقوقه.

عمار النعيمي ي�ضدر قرارا ب�ضاأن اإجراءات و�ض�ابط اعتماد الهياكل التنظيمية للجهات احلك�مية يف عجمان
•• عجمان-وام:

اأ�سدر �سمو ال�سيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان رئي�س املجل�س 
التنظيمية  الهياكل  اع��ت��م��اد  و���س��واب��ط  اإج����راءات  ب�����س��اأن  ق���رارا  التنفيذي 

للجهات احلكومية يف اإمارة عجمان.
ويق�سي ب�سريانه على جميع الدوائر احلكومية و�سبه احلكومية واالأجهزة 
التابعة  حكمها  يف  وم��ا  والعامة  املركزية  واالإدارات  والهيئات  واملوؤ�س�سات 
وفقا  واالإداري  امل��ايل  باال�ستقالل  تتمتع  كانت  لو  حتى  االإم���ارة  حلكومة 
اأخرى  جهة  اأية  على  اأي�سا  وب�سريانه  باإن�سائها  ال�سادرة  املرا�سيم  الأحكام 
باإعادة  اأو  باإن�سائها  ال�سادر  الت�سريع  اأحكام  مبوجب  عليها  �سريانه  يتقرر 

تنظيمها.
واأوكل القرار لالأمانة العامة للمجل�س التنفيذي م�سوؤولية االإ�سراف على 

تنظيم اإجراءات اعتماد الهياكل التنظيمية للجهات احلكومية يف االإمارة.
اقرتاح  منها  التي  املهام  القيام مبجموعة من  تتوىل  االإط��ار  هذا  و�سمن 
اجلهات  يف  املتكررة  التنظيمية  للوحدات  موحدة  واخت�سا�سات  واج��ب��ات 
احلكومية وتلقي االقرتاحات ب�ساأن احلاجة الأي تطوير للهيكل التنظيمي 
درا�سات  ع��ل��ى  ب��ن��اء  ع���ام  ب�سكل  احل��ك��وم��ي  للجهاز  اأو  حكومية  ج��ه��ة  الأي 
�سيا�سات  اأي  اأو  العمليات  هند�سة  اإع����ادة  اأو  احل��وك��م��ة  بتطبيقات  تتعلق 
الهياكل  تطوير  م�����س��روع  واإدارة  ع��الق��ة  ذات  حكومية  ا�سرتاتيجيات  اأو 
التنظيمية للجهات احلكومية التي تكون حتت التاأ�سي�س اأو تلك التي تلحق 

باملجل�س التنفيذي.
من  اأك��ر  اأو  واح��د  توفر  التنظيمية  الهياكل  اعتماد  طلب  عند  وا�ستلزم 
اأو  احلكومية  اجلهة  باإن�ساء  جديد  ت�سريع  ���س��دور  يف  متمثلة  امل�سوغات 
تعديل ت�سريعها القائم وحدوث تغيري اأو تعديل يف اأهداف اأو مهام اجلهة 

واأن  للحكومة  العامة  والتوجهات  ال�سيا�سات  مع  ومت�سقة  م��ررة  املقرتح 
تكون اخت�سا�سات الوحدات التنظيمية التي يتكون منها الهيكل التنظيمي 
وا�سرتاتيجيتها  اإن�سائها  ت�سريع  مع  متوافقة  احلكومية  للجهة  املقرتح 
حكومية  جهة  اأي��ة  مع  اخت�سا�ساتها  تتداخل  اأو  تتعار�س  ال  واأن  املعتمدة 

اأخرى.
وتعك�س جميع  ودقيق  وا�سح  ب�سكل  االخت�سا�سات حمددة  تكون هذه  واأن 
العالقات  ت��ك��ون  واأن  احلكومية  للجهة  االإداري�����ة  التنظيمية  امل�ستويات 
يحقق  ومبا  وا�سحة  املختلفة  االإداري���ة  امل�ستويات  بني  االت�سال  وخطوط 
فاعلية وكفاءة اأداء اجلهة احلكومية ملهامها واأن يحقق الهيكل التنظيمي 
تنظيمي  م�ستوى  كل  �سمن  االإ�سراقية  الوظائف  بني  ما  التوازن  املقرتح 
واأن  تنظيمية  وح��دة  لكل  التنفيذية  الوظائف  ع��دد  اإج��م��ايل  م��ع  مقارنة 
تنفيذ  عن  امل�سوؤولة  التنظيمية  ال��وح��دات  ع��دد  بني  ال��ت��وازن  اأي�سا  يحقق 
عن  امل�سوؤولة  التنظيمية  والوحدات  احلكومية  للجهة  املحورية  العمليات 

تقدمي اخلدمات امل�ساندة.
املهند�س  �سعادة  اأكد   .. القرار  من  املاأمولة  والغايات  لالأهداف  وتو�سيحا 
عجمان  الإم��ارة  التنفيذي  للمجل�س  العام  االأم��ني  املطرو�سي  �سيف  �سعيد 
اأن القرار ياأتي يف �سياق اجلهود املبذولة يف حكومة عجمان لرتقية االأداء 
التميز  احلكومي وحت�سني جودة اخلدمات احلكومية وفقا الأعلى درجات 
والتناف�سية ومبا يتوافق مع م�سرية التنمية ال�ساملة وامل�ستدامة يف االإمارة 
وين�سجم مع اأهداف وغايات وحماور روؤية عجمان 2021 واأطر وبرامج 
ا�سرتاتيجية احلكومة املعتمدة واملرعية من �ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد 
بن را�سد النعيمي ع�سو املجل�س االأعلى حاكم عجمان واملنفذة حتت اإ�سراف 
املجل�س  رئي�س  عجمان  عهد  ويل  النعيمي  حميد  ب��ن  عمار  ال�سيخ  �سمو 

التنفيذي.

احلكومية مبوجب اأي ت�سريع اأو �سيا�سة معتمدة من ال�سلطة املخت�سة يف 
االإمارة وحدوث تغيريات جوهرية على ا�سرتاتيجية االأن�سطة التي ت�سرف 
عليها اجلهة احلكومية اأو تتاأثر بها ب�سكل مبا�سر واعتماد اأية ا�سرتاتيجيات 
اجلهة  له  تتبع  ال��ذي  القطاع  اأو  احلكومة  م�ستوى  على  �سواء  و�سيا�سات 
احلكومية تتطلب مراجعة هيكلها التنظيمي لرفع كفاءة وفاعلية اجلهاز 
امل�سلحة  تقت�سيه  اآخ��ر  �سبب  الأي  اأو  ال��ع��ام  االإن��ف��اق  تر�سيد  اأو  احلكومي 

العامة.
اأن  التنظيمي  باعتماد هيكلها  ترغب  التي  واأوج��ب على اجلهة احلكومية 
تقوم باإحالة طلبها اإىل االأمانة العامة للمجل�س التنفيذي م�سفوعا بدرا�سة 
اأو  ا�سرتاتيجية  م��راج��ع��ات  اأي  اخل�سو�س  وج��ه  على  مت�سمنة  امل�����س��روع 
م�ستجدات قانونية اأف�ست اإىل التعديالت املقرتحة يف امل�سروع واأي حتليالت 
ومراجعات حلاجات امل�ستفيدين من خدمات اجلهة احلكومية املعنية على 
ال�سعيد الداخلي اأو اخلارجي ومقارنة معيارية للهيكل التنظيمي املقرتح 
املماثلة  احلكومية  للجهات  التنظيمية  الهياكل  م��ع  احلكومية  للجهة 
والتعديالت  التغيريات  تلك  اأث��ر  ب�ساأن  واإي�ساح  واالخت�سا�سات  املهام  يف 

املقرتحة على ال�سعيد املايل واالإداري.
مبراجعة  التنفيذي  للمجل�س  العامة  االأم��ان��ة  تقوم  ب��اأن  ال��ق��رار  وق�سى 
والوثائق  البيانات  ا�ستيفاء  للتاأكد من  التنظيمية  الهياكل  اعتماد  طلبات 
اللجنة  اإىل  املراجعة  بعد  الطلبات  تلك  حتيل  واأن  فيه  عليها  املن�سو�س 
الدائمة للتطوير احلكومي يف املجل�س التنفيذي لتقوم بدرا�سة ومناق�سة 
م�سروع الهيكل التنظيمي خالل فرتة زمنية ال تتجاوز 15 يوم عمل من 

تاريخ االإحالة.
من  حزمة  م��راع��اة  املهمة  بهذه  ا�سطالعها  عند  باللجنة  ال��ق��رار  واأن���اط 
املعايري وال�سوابط التي منها اأن تكون االأ�سباب املوجبة للهيكل التنظيمي 

واأ�ساف اأن القرار ي�سب جتاه تعزيز االإجراءات والتدابري والرامج الالزمة 
بكفاءة  متميزة«  »حكومة  ملحور  اال�سرتاتيجية  اخل��ارط��ة  تنفيذ  ملوا�سلة 
وفعالية والذي يعد بدوره من املحاور الرئي�سة يف اخلارطة اال�سرتاتيجية 
2021 ويت�سمن جمموعة من االأه��داف القطاعية التي  الإم��ارة عجمان 
منها تعزيز تنمية راأ�س املال الب�سري ورفع كفاءة التخطيط اال�سرتاتيجي 
واإدارة االأداء وتعزيز جودة اخلدمات احلكومية ورفع كفاءة العمل املوؤ�س�سي 

امل�سرتك وتعزيز ثقافة التميز واالبتكار وحت�سني كفاءة العمليات.

�سرعت يف حتقيق 5 اأهداف ا�سرتاتيجية �سمن خطتها اخلم�سية 

عجمان الرقمية : اإجناز خطة التح�ل الرقمي لـ30 خدمة حك�مية ال�ضهر اجلاري
•• عجمان - الفجر:

الإمارة  الرقمية  احلكومة  جنحت 
عجمان يف اإجن��از 80 يف املئة من 
الكلي  ال���رق���م���ي  ال���ت���ح���ول  خ���ط���ة 
مبختلف  ح��ك��وم��ي��ة  خ��دم��ة  ل�30 
دوائ��ر االإم��ارة على مدار املئة يوم 

املا�سية.
���س��ع��ادة ع��ه��ود على �سهيل  واأك����دت 
الرقمية  احل���ك���وم���ة  ع����ام  م���دي���ر 
ب��ع��ج��م��ان  اأن���ه ج���ار ال��ع��م��ل حالياً 
من  امل�ستهدف  ب��اق��ي  اإجن����از  ع��ل��ى 
املوعد  خ���الل  ال�30   اخل���دم���ات 
يوليو  ����س���ه���ر  ب���ن���ه���اي���ة  امل�����ح�����دد 

اجلاري.
الرقمية  احلكومة  اأن  اإىل  ولفتت 
تنفيذ  ع����ل����ى  ت���ع���م���ل  ب���ع���ج���م���ان 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  توجيهات 
ع�سو  النعيمي  را���س��د  ب��ن  حميد 
ح���اك���م عجمان  االأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
وروؤية �سمو ال�سيخ عمار بن حميد 
النعيمي ويل عهد عجمان  ودعم 
حميد  بن  را�سد  ال�سيخ  �سمو  من 

البلدية  دائ�����رة  رئ��ي�����س  ال��ن��ع��ي��م��ي 
العليا  اللجنة  رئي�س  والتخطيط 
ل��ت��ح��وي��ل كافة  ال���ذك���ي  ل��ل��ت��ح��ول 
اخلدمات احلكومية داخل االإمارة 
على  متوفرة  رقمية  خ��دم��ات  اإىل 
مدار ال�ساعة وفق اإج��راءات �سهلة 

وتقنيات مبتكرة.  

و����س���م���ل���ت اأي���������س����اً ����س���ت���ة خ���دم���ات 
واأربعة  احل��رة  املنطقة  اآخ��ري��ن يف 
وثالثة  ع��ج��م��ان  م���وا����س���الت  يف 
امليناء  يف  واإث�����ن�����ان  ال���ب���ل���دي���ة  يف 
اإج��م��ايل عدد  لي�سبح  واجل��م��ارك 

اخلدمات ثالثون خدمة. 
واأ�سارت اإىل اأن احلكومة الرقمية 

اأي�ساً. امل�سرتكة بنهاية 2018 
التبني  االأهداف اخلم�سة  و�سملت 
اخلدمات  م���ن   % ل�80  ال��ك��ل��ي 
 2021 ع�����ام  ب��ن��ه��اي��ة  ال���رق���م���ي���ة 
وك��ذل��ك ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي الكلي 
ذات  ح���ك���وم���ي���ة  خ����دم����ة   30 ل������ 
ف�ساًل  ي�����وم،   100 ك���ل  اأول����وي����ة 

ال�30  اخل���دم���ات  اأن  واأو����س���ح���ت 
خلدمات  حتويلها  اإع����الن  امل��ق��رر 
�سملت  امل���ق���ب���ل  ال�������س���ه���ر  رق���م���ي���ة 
االأرا�سي  دائ��رة  خم�س خدمات يف 
وال��ت��ن��ظ��ي��م ال���ع���ق���اري و اأرب���ع���ة يف 
دائرة التنمية االقت�سادية، اإ�سافة 

اإىل �ستة يف �سرطة عجمان.

و�سعت خم�سة اأهداف ا�سرتاتيجية 
لها �سرعت يف حتقيقها منذ بداية 
التحول  يف  تتمثل  اجل���اري  ال��ع��ام 
الرقمي ل�100 % من اخلدمات 
احل��ك��وم��ي��ة ب��ن��ه��اي��ة ع���ام 2018 
الرقمي  ال��ت��ح��ول  اإىل  اإ����س���اف���ة   ،
احلكومية  اخل�����دم�����ات  جل���م���ي���ع 

للخدمات  املالية  الكفاءة  رفع  عن 
 % احلكومية مبا ال يقل عن 20 

بنهاية عام 2021.
احلكومة  ع������ام  م����دي����ر  وذك���������رت 
اخلطة  اأن  ب��ع��ج��م��ان  ال���رق���م���ي���ة 
الرقمي  ل���ل���ت���ح���ول  ال���رئ���ي�������س���ي���ة 
 �  2017 ع����ج����م����ان  حل����ك����وم����ة 

لتوفري  ت��ط��وي��ره��ا  مت   2022
الرقمي  للتحول  ط��ري��ق  خ��ارط��ة 
االإم���ارة  يف  احلكومية  للخدمات 

خالل ال�سنوات اخلم�س القادمة.
اخل����ط����ة  اه�����ت�����م�����ت   : وت������اب������ع������ت 
التي  الرئي�سية  امل��ب��ادئ  بتحديد 
ي��ج��ب ات��ب��اع��ه��ا م��ن ق��ب��ل اجلهات 
اولويا  حت���دي���د  ع��ن��د  احل��ك��وم��ي��ة 
التحول الرقمي وكذلك ند اختيار 
ي��ن��درج حت��ت هذه  اإذ  م��ب��ادرات��ه��ا، 
اخل��ط��ة جم��م��وع��ة م���ن امل���ب���ادرات 
اربعة  يف  تتمثل  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
حماور مهمة وهي جتربة متعامل 
وال  مرتابطة  وحكومة  ا�ستثنائية 
ورقية و�سيا�سات متكينية والتعلم 

امل�ستمر واالبداع.

مركز �ضرطة خ�رفكان ال�ضامل يد�ضن دورية ن��ضلك الحتادية للكهرباء و م�ؤ�ض�ضة الإمارات تتعاونان لإيجاد فر�س عمل لل�ضباب امل�اطن
•• دبي-وام:

 وقعت الهيئة االحتادية للكهرباء 
وامل�������اء - مب��ك��ت��ب��ه��ا يف ع���ج���م���ان - 
موؤ�س�سة  م����ع  ت���ف���اه���م  ات���ف���اق���ي���ة 
م�ساعدة  يف  ل��ل��ت��ع��اون  االإم��������ارات 
على  للح�سول  االإم��ارات��ي  ال�سباب 
ملهاراتهم  م��ن��ا���س��ب��ة  ع��م��ل  ف���ر����س 
�سوق  احتياجات  تواكب  وقدراتهم 

العمل.
وكانت موؤ�س�سة االإمارات - موؤ�س�سة 
التي  امل�ستقلة  االجتماعي  النفع 
لتنمية  اأبوظبي  حكومة  اأن�ساأتها 
ومت���ك���ني ال�������س���ب���اب االإم������ارات������ي - 
ك��ي��اين لتمكني  ب��رن��ام��ج  اأط��ل��ق��ت 
ي�ستكملوا  مل  ال����ذي����ن  ال�������س���ب���اب 
والباحثني  العايل  التعليم  مرحلة 
ع����ن ال���ع���م���ل وت���ع���زي���ز ق���درات���ه���م 
ومهاراتهم التناف�سية يف احل�سول 
املنا�سبة  ال��ت��وظ��ي��ف  ف��ر���س  ع��ل��ى 
م�ساراتهم  لتطوير  وم�ساعدتهم 
واحتياجات  يتنا�سب  مب��ا  املهنية 

ال�سوق.
تطوير  ع���ل���ى  ال���رن���ام���ج  وع���م���ل 
م���ب���ادرة م���ن م��ن��زيل وال���ت���ي تعنى 
على  االإم��ارات��ي  ال�سباب  مب�ساعدة 
العمل من املنزل وذلك يف جماالت 
معينة مثل مكتب امل�ساعدة وخدمة 
ودعم  البيانات  واإدخ��ال  املتعاملني 

•• ال�صارقة-وام:

عبداهلل  حم���م���د  ال��ع��ق��ي��د  د����س���ن   
العوبد مدير ادارة �سرطة املنطقة 
ن��و���س��ل��ك التي  ال�����س��رق��ي��ة دوري�����ة 
تهدف اىل خدمة فئة ذوي االإعاقة 
الدوائر  وم��وظ��ف��ي  ال�����س��ن  وك���ب���ار 
الو�سول  خ����الل  م���ن  احل��ك��وم��ي��ة 
واإجناز  اخل��دم��ة  طالب  مكان  اإىل 
وذلك  وي�سر  �سهولة  بكل  معاملته 
ب���ع���د ط���ل���ب اخل����دم����ة ع����ن طريق 
الرقم  ع��ل��ى  ال��ه��ات��ف��ي  االت�������س���ال 

. 092348111
اأن  العوبد  حممد  العقيد  واأو�سح 
هذه املبادرة جاءت بهدف الت�سهيل 
ع���ل���ى م����ن ت���ت���ع���ذر ظ���روف���ه���م من 
من  ال�سرطة  مراكز  اىل  الو�سول 
االحتياجات  وذوي  ال�����س��ن  ك���ب���ار 
اخل����ا�����س����ة وم����وظ����ف����ي ال�����دوائ�����ر 
احلكومية اثناء فرتة عملهم حيث 
ان هناك ن�سبة كبرية من املتعاملني 
باملركز ت�ستمل هذه الفئات الثالث 
ال�سعوبات  ب��ع�����س  ت���الق���ى  ال���ت���ي 
خا�سة كبار ال�سن يف الو�سول اإىل 
املركز الإنهاء معامالتهم .. م�سريا 
اأن ه��ذه امل��ب��ادرة ج��اءت �سمن  اىل 
خطط التنمية االجتماعية وتلبية 
حاجات غري القادرين وتوفري كل 
اإل���ي���ه م���ن خدمات  م���ا ي��ح��ت��اج��ون 

رفد  يف  للطرفني  فر�سة  �سيتيح 
�سوق العمل واإيجاد فر�س متنوعة 
ل��ل�����س��ب��اب االإم����ارات����ي ل��ل��دخ��ول يف 
بالدولة  ال��ع��م��ل  ح��ق��ول  خم��ت��ل��ف 
واإك�سابهم  م���ه���ارات���ه���م  وت��ن��م��ي��ة 
اخلرات العلمية والعملية وخو�س 
 .. م�سبوقة  غ��ري  ج��دي��دة  جت��رب��ة 
م�سريا اإىل اأن الهيئة - كاأول جهة 
احتادية تدعم هذه املبادرة - تاأمل 
مهام  اإىل  التجربة  نطاق  تو�سيع 

وجماالت اأخرى.

مركز االت�سال وغريها.
وت�ساند الهيئة االحتادية للكهرباء 
وامل���اء امل��ب��ادرة م��ن خ��الل توظيف 
����س���اب���ات اإم����ارات����ي����ات ل��ل��ع��م��ل من 
قدراتهن  م��ع  يتنا�سب  مب��ا  امل��ن��زل 

واحتياجاتها.
وق���ع االت��ف��اق��ي��ة .. ���س��ع��ادة حممد 
للهيئة  العام  املدير  �سالح  حممد 
الرئي�س  �سكوت  وودك��راف��ت  وكلري 

التنفيذي للموؤ�س�سة.
االتفاقية  توقيع  اإن  �سالح  وق��ال 

كلري  اأع������رب������ت   .. ج���ان���ب���ه���ا  م�����ن 
للهيئة  ���س��ك��ره��ا  ع���ن  وودك����راف����ت 
االحت���ادي���ة ل��ل��ك��ه��رب��اء وامل�����اء على 
دع��م��ه��ا م���ب���ادرة م���ن م��ن��زيل التي 
ال�سباب  �سالح  يف  مبا�سرة  ت�سب 
على  امل��ت��زاي��د  للطلب  وت�ستجيب 
االإماراتيني يف �سوق العمل وتعطي 
يتعلق  عندما  اأو���س��ع  خ��ي��ارات  لهم 
العملية  ح��ي��ات��ه��م  ب���ب���دء  االأم�������ر 
م�سرية  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ة  وت���ع���ده���م 

التنمية.

للقيادة  الطموحات  لروؤية  حقيقة 
بخدمات  ال�سارقة  ل�سرطة  العامة 
بناء  خالل  من  املتعاملني  واإ�سعاد 
ع��الق��ة اإي��ج��اب��ي��ة م��ع اجل��م��ه��ور اإذ 
يحتاجون  ما  كل  ال��دوري��ات  تقدم 
واأمنية  �سرطية  خدمات  من  اإليه 
اخلدمات  ذلك  يف  مبا  وجمتمعية 
من  ال�سهادات  وا�ستخراج  املرورية 
ال�سرطة  م��رك��ز  اإىل  ال��ل��ج��وء  دون 
بال�سرعة  اخل��دم��ات  تتميز  ح��ي��ث 
وال���دق���ة يف اإجن����از امل��ع��ام��الت من 

اأمنية و�سرطية.
اخلدمة  ه����ذه  اأن  ال���ع���وب���د  وق�����ال 
اإطار �سعي القيادة العامة  تاأتي يف 
االرتقاء  اإىل  ال�����س��ارق��ة  ل�����س��رط��ة 
من  والتمكني  املتعاملني  بخدمة 
ب��اأف�����س��ل ال�سبل  امل��ع��ام��الت  اإجن����از 

اأي�سرها.
م���ن ج��ان��ب��ه اأو����س���ع ال���رائ���د وليد 
�سرطة  م���رك���ز  رئ��ي�����س  ال��ي��م��اح��ي 
اإط�����الق  اأن  ال�������س���ام���ل  خ���ورف���ك���ان 
مبادرة دورية نو�سلك يعد ترجمة 

بكافة  ال����دوري����ات  خ����الل جت��ه��ي��ز 
املتكاملة  وال���و����س���ائ���ل  االأج�����ه�����زة 

والذكية للقيام بهذه اخلدمة.
اخل����دم����ات  ه������ذه  ان  اإىل  ول����ف����ت 
اخلطة  اه����������داف  ����س���م���ن  ت�����اأت�����ي 
الداخلية  ل����وزارة  اال�سرتاتيجية 
يف اإ�سعاد املتعاملني وحت�سني جودة 
من  للجمهور  امل��ق��دم��ة  اخل��دم��ات 
خالل ت�سجيع املبادرات واملقرتحات 
التي ت�سعى من خاللها اإىل تقدمي 
جودة عالية يف خدمات املتعاملني.



الثالثاء   4   يوليو    2017  م   -   العـدد  12061  
Tuesday  4   July   2017  -  Issue No   12061

05

اأخبـار الإمـارات
»تاك�ضي دبي« تد�ضن »القطر الذكي« للمركبات املتعطلة على الطرقات

•• دبي-وام:

القطر   « نظام  واملوا�سالت  الطرق  بهيئة  دب��ي  تاك�سي  موؤ�س�سة  د�سنت   
الطريق يف حال  على  امل�ساعدة  تقدمي خدمة  على  يعمل  ال��ذي  الذكي« 
الذكية  الهواتف  جميع  على  الذكي  التطبيق  خ��الل  من  املركبة  تعطل 

.»Smart Tow«
 Arabian  « ���س��رك��ة  امل��وؤ���س�����س��ة وق���ع���ت م����وؤخ����را ع���ق���دا م���ع  وك���ان���ت 
Automobile Association » - الرائدة يف خدمات امل�ساعدة 
على الطريق - لت�سغيل وتطوير النظام بهدف ت�سهيل اخلدمات املقدمة 
للجمهور واإيجاد منظومة حديثة تعمل على خف�س احلوادث لتحقيق 
ال�سالمة املرورية على الطرقات ورفع م�ستوى اخلدمة بالتدخل ال�سريع 

عند اللزوم لتخفيف االزدحامات املرورية متا�سيا مع ا�سرتاتيجية دبي يف 
جعلها املدينة االأذكى بني مدن العامل.

تاك�سي  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  املدير  علي  اآل  حممد  يو�سف  الدكتور  واأك��د 
دبي اأن تد�سني نظام القطر الذكي واإيجاد من�سة الكرتونية تعمل على 
الطارئة  للحوادث  اال�ستجابة  عملية  وت�سريع  القطر  خدمات  ت�سويق 
ياأتي �سمن �سعي موؤ�س�سة تاك�سي دبي الدوؤوب اإىل توفري خدمات راقية 
وذكية للجمهور من اأجل النهو�س مب�ستوى اخلدمات املقدمة مبعايري 
وموا�سفات عاملية. م�سريا اإىل اأن هذه اخلدمة تعمل عن طريق التطبيق 
اإح��داث��ي��ات مبوقع املركبة  اإر���س��ال  Smart Tow م��ن خ��الل  ال��ذك��ي 
طريق  ع��ن  امل�ساعدة  لتتم  امل��وق��ع  م��ن  قطر  مركبة  اأق���رب  اإىل  املتعطلة 
النظام من خالل عدة خدمات منها  امل�سجلة يف  املركبات  �سركات قطر 

املركبة  اإط���ارات  ن��ف��اده وت�سليح  ال��وق��ود يف ح��ال  وت��وف��ري  املركبة  �سحب 
وت�سليح االأعطال امليكانيكية الب�سيطة مثل توقف البطارية وفتح اأبواب 

ال�سيارة املغلقة ونقل املركبة اإىل الور�س الفنية.
اأي�سا يف اإطار اأهمية االأ�سول غري املرئية  واأ�ساف ان هذا امل�سروع ياأتي 
حيث اأن �سرعة االإجناز وحتقيق االأهداف مبزيد من اجلودة وال�سالمة 
واالإتقان تقع �سمن ا�سرتاتيجية هيئة الطرق واملوا�سالت الرامية اىل 
اإر�ساء بنية حتتية متكاملة وم�ستدامة ل�سبكة نقل تواكب اأعلى معايري 
تنفيذ مبادرات  اإىل  ب�سكل متوا�سل  ت�سعى  املوؤ�س�سة  واإن  العاملية  اجلودة 
تعزيز  ح��ي��ث  م��ن  دب���ي  م��دي��ن��ة  ومقيمي  زوار  متطلبات  تلبي  متميزة 

ال�سالمة املرورية وتقليل ن�سبة احلوادث يف املدينة.
 Arabian ����س���رك���ة  رئ���ي�������س  ���س��ل��ي��م  ب����ن  ق�����ال حم���م���د  م����ن ج���ان���ب���ه 

Automobile Association اإن مبادرة موؤ�س�سة تاك�سي دبي 
اإيجابية  اأعمال قطر املركبات حتت من�سة رقمية �ستكون خطوة  بو�سع 
التطبيق  هذا  اإن  مو�سحا  دب��ي..  يف  املرورية  احلركة  ت�سهيل  يف  ت�ساهم 
�سوف يعمل على توفري خدمات عالية اجلودة الأ�سحاب املركبات يف دبي 
امل�ساعدة  وت��ق��دمي  القطر  خ��دم��ات  توفري  يف  �ست�سهم  امل��ب��ادرة  ه��ذه  واإن 
 »Smart Tow»الذكي التطبيق  طريق  عن  الكرتونيا  الطرق  على 
االختناقات  وتخفيف  املرورية  احلركة  وت�سهيل  املتحركة  الهواتف  على 
احل���وادث  ب�سبب  ال�����س��ري��ع��ة  وال���ط���رق  الرئي�سية  ال�����س��وارع  يف  امل���روري���ة 
اإىل  ي�سطر  لن  املتطورة  التقنية  بهذه  ال�سائق  واإن  املتعطلة  واملركبات 
االنتظار طوياًل لقطر مركبته. كما �سيكون باإمكانه متابعة حركة �سيارة 

القطر املتوجهة اإليه لتقدمي للم�ساعدة.

تو�سيل ال�سلع الغذائية املدعومة للمنازل وت�سليم معامالت البلدية اأينما تكون

بلدية مدينة اأب�ظبي وجمم�عة بريد الإمارات ت�قعان عقد اإمب��ضت خلدمة املتعاملني
•• اأبوظبي –الفجر:

بح�سور ورعاية �سعادة م�سبح مبارك املرر املدير العام لبلدية مدينة اأبوظبي 
باالإنابة وقع ال�سيد عوي�سة اأحمد القبي�سي املدير التنفيذي لقطاع خدمات 
حممد  عبيد  وال�سيد  اأبوظبي  مدينة  بلدية  يف  باالإنابة  وامل�ساندة  الدعم 
االإمارات  بريد  جمموعة  يف  بالوكالة  التجاري  التنفيذي  املدير  القطامي 

عقد اإمبو�ست خلدمة املتعاملني وذلك يف مبنى البلدية.
موؤ�س�سات  مع  ال�سراكة  عالقات  تعزيز  على  حري�سة  اأنها  البلدية  واأك���دت 
اخلدمات  حت�سني  اأج��ل  م��ن  واخل��ا���س  احلكومي  و�سبه  احلكومي  القطاع 

واالرتقاء بخدمة املتعاملني وتوفري اخليارات البديلة والت�سهيالت الالزمة 
تطلعات  يحقق  وال����ذي  امل��ط��ل��وب  بال�سكل  واإجن���ازه���ا  امل��ع��ام��الت  لتو�سيل 
املتعاملني . واأو�سحت البلدية اأن عقد التعاون مع اأمبو�ست يت�سمن توفري 
خدمة تو�سيل املعامالت املقدمة عن طريق اخلدمات االإلكرتونية بالريد 
ال�سريع من خالل جمموعة بريد االمارات �سركة امبو�ست ، وكذلك خدمة 
البلدية عن طريق مكاتب  املعامالت  ا�ستالم  عميل وهي عبارة عن خدمة 
للبلدية  وار�سالها   ، اأب��وظ��ب��ي  اإم���ارة  يف  املنت�سرة  االم����ارات  بريد  جمموعة 
منافذ  لتوفري  وذل��ك  للمتعامل  املعاملة  تو�سيل  ثم  وم��ن  املعاملة  الجن��از 

متعدد الإجناز املعامالت .

�سهرين من  بعد  يبداأ  العقد  بهذا  العمل  �سريان  تاريخ  اأن  البلدية  ونوهت 
توقيعه اأي يف اأغ�سط�س املقبل من العام احلايل 2017 .

كما يت�سمن العقد توفري خدمة تو�سيل ال�سلع الغذائية املدعمة اإىل بيوت 
املواطنني مقابل ر�سم مايل رمزي .

البلدية  اأ�سارت  اخلدمات  امل�ستحقة نظري هذه  التف�سيلية  الر�سوم  وحول   
اأن��ه��ا ت���رتاوح ب��ني 14 دره��م��ا ر���س��وم تو�سيل اخل��دم��ات االإل��ك��رتون��ي��ة عر 
الريد جلميع اإمارات الدولة خالل يومي عمل،   و 150 درهما خالل يوم 
عمل جلميع اإمارات الدولة ، و40 درهما لتو�سيل املواد الغذائية املدعمة يف 

مدينة ابوظبي فقط، و 35 درهما ر�سوم خلدمة عميل.

�ضرطة عجمان تقب�س على ع�ضابة زراعة املاريج�انا املخدرة
•• عجمان ـ الفجر 

اإلقاء  ل�سرطة عجمان من  العامة  بالقيادة  املخدرات  اإدارة مكافحة  متكنت 
القب�س على ثالثة اأ�سخا�س من اجلن�سية االأ�سيوية بتهمة زراعة 5 �ستالت 
خمدره من القنب الهندي)ماريجوانا( داخل اإحدى املزارع باإمارة عجم�ان.
مدير  املهريي  خليفة  �سيف  املقدم  اأو�سحها  كما  الق�سية  تفا�سيل  وتعود 
اإدارة مكافحة املخدرات اإىل ورود معلومات تفيد بقيام ثالثة اأ�سخا�س من 
اجلن�سية االآ�سيوية يقومون بزراعة �ستالت من خمدر املاريجوانا يف املزرعة 

التي يعملون به��ا.
وبعد التاأكد من �سحة املعلومات واتخاذ االإجراءات القانونية كافة مت ت�سكيل 
فريق عمل ل�سبط املذكورين حيث قب�س عليهم، ومت تفتي�س املزرعة التي 
يعملون بها وعر على 5 �ستالت من خمدر املاريجوانا ي�سل طول بع�سها 
اأف��ادوا بزراعة املاريجوانا بق�سد  اىل مرت خمبئة بني االأ�سجار، وب�سوؤالهم 
االإجتار، وعليه مت اإحالة الق�سية اإىل النيابة العام�ة الإ�ستكمال االإجراءات 

القانوني�ة.

تظافر  ���س��رورة  اإىل  عجمان  ب�سرطة  امل��خ��درات  مكافحة  اإدارة  مدير  ودع��ا 
اجلهود كافة لدعم عمل اجلهات االأمنية املخت�سة مبكافحة املخدرات من 
خالل بذل مزيد من اجلهد لن�سر التوعية وحتذير كافة اأفراد املجتمع من 
االأ�سرار اخلطرية واملدمرة لتعاطي املخدرات والتبعات القانونية على ذلك، 
و�سرعة  االأمنية  اجلهات  مع  بالتعاون  واجلمهور  كافة  اجلهات  نا�سد  كما 

االإبالغ عن اأية اأفعال غري م�سروعة.
�سرطة  عام  قائد  النعيمي  عبداهلل  بن  �سلطان  ال�سيخ  اللواء  �سعادة  واأ�ساد 
يقدمونه من خدمات جليلة  فيما  املخدرات  مكافحة  رج��ال  ب��دور  عجمان 
للوطن يف حماية املجتمع من اآفة املخدرات التي تعتر من اأخطر مهددات 
االأمن يف الدولة، كما اأثنى على اجلهود املتوا�سلة لرجال مكافحة املخدرات 
وخراتهم امل�سهودة يف املتابعة والتن�سيق واملراقبة حتى االإطاحة باملجرمني 
من مهربني ومروجني وجتار من ال�سبكات التي ت�ستهدف املجتمعات االآمنة، 
موجهاً جزيل �سكره لهم يف اإحباط الكثري من املحاوالت الرامية اإىل ترويج 
واإدخال املواد املخدرة وردع مروجيها، مقدراً ت�سحياتهم باأرواحهم واأوقاتهم 

من اأجل حماية الوطن وحفظ ا�ستقرار املجتم�ع.

دوريات ال�ضعادة ب�ضرطة اأب�ظبي تفاجئ ال�ضائقني امللتزمني مروريًا بالتكرمي
•• ابوظبي-وام:

اأع�����رب ع����دد م���ن ال�����س��ائ��ق��ني عن 
دوريات  من  بتكرميهم  �سعادتهم 
تقديرا  اأبوظبي  ب�سرطة  ال�سعادة 
اللتزامهم بقواعد واأنظمة ال�سري 

واملرور.
عندما  ال�سائقني  اأح���د  واع��ت��ق��د  
ال�����س��ع��ادة ب�سرطة  اأوق��ف��ت��ه دوري���ة 
اأبوظبي، و�سلمته ق�سيمة ال�سعادة 
الكامريا  من  ملقلب  يتعر�س  باأنه 
اخل���ف���ي���ة ف���ي���م���ا ف���وج���ئ���ت زائ������رة 
الدورية  م��ن  ب��اإي��ق��اف��ه��ا  اأوروب���ي���ة 
وم��ن��ح��ه��ا ق�����س��ي��م��ة مم��اث��ل��ة عند 

دخولها الدولة الأول مرة.
�سعادته  ع��ن  ث��ال��ث  �سائق  واأع����رب 
تذكارية  ���س��ور  بالتقاط  البالغة 
كافاأه  حينما  الدورية  �سابط  مع 
وفق  امل��رور  بقواعد  التزامه  على 

ال����زف����ني مدير  خ����ال����د  ال���ن���ق���ي���ب 
ال�سعادة يف �سرطة  م�سروع دوري��ة 

اأبوظبي.
ال�سعادة  دوري���ة  اإن  ال��زف��ني  وق���ال 
ر������س�����دت يف وق������ت ����س���اب���ق اأح�����د 
بيك  نقل  �سيارة  يقود  ال�سائقني 
اأب وهو متقيد باإر�سادات املرور يف 
مدينة خليفة فجرى اإيقافه على 
بق�سيمة  لتكرميه  الطريق  جانب 
تقديرا   �����س����راء  ك����وب����ون  ����س���ع���ادة 
واملرور،  ال�سري  باأنظمة  اللتزامه 
اأبدى ذاك ال�سائق ا�ستغرابا  حيث 
ميينا  يتلفت  ف��ب��داأ  التكرمي،  م��ن 
ت�سوره  كامريا  باحثا عن  وي�سارا 
مقلب  م�ساهد  لت�سجيل  بعد  عن 
الكامريا  ب��رام��ج  اأح��د  يف  لعر�سه 
اخلفية، فتم طماأنته باأنه ا�ستحق 
التكرمي عن جدارة فرحل بعدما 
ا�ستوعب احلقيقة، والتقط �سورة 

���س��ي��ل��ف��ي م����ع ع��ن��ا���س��ر ال����دوري����ة 
ل���ي���ت���ذك���ر دوم��������ا ه������ذه ال���واق���ع���ة 

ال�سعيدة.
زائرة  اإن  ق��ال  اأخ���رى  ويف ح��ادث��ة 

ق�سيمة  مبنحها  تفاجاأت  اأوروبية 
املرور  باإر�سادات  اللتزامها  �سراء، 
م�ستاأجرة،  م��رك��ب��ة  ق��ي��ادة  اأث���ن���اء 
اأبوظبي، واأبدت  قادمة من مطار 

التي  ب��اجل��ه��ود  اإع��ج��اب��ه��ا  ال�سيدة 
اأبوظبي يف تثقيف  تبذلها �سرطة 
اأول مرة  واأنها  ال�سائقني، ال�سيما 

تزور دولة االإمارات.
املرحلة  وحظي طالب مواطن يف 
ف�سله  يف  ب���ت���ك���رمي  االب���ت���دائ���ي���ة 
ال��درا���س��ي اأم����ام زم��الئ��ه، مبنحه 
ق�سيمة  �سكل  على  مالية  مكافاأة 
باأنظمة  الل��ت��زام��ه  ن��ظ��را  ����س���راء؛ 
اأث���ن���اء جلو�سه  امل����رور  وار�����س����ادات 
مقعد  يف  اأم���������ر  ويل  ب���������س����ي����ارة 
وبو�سعية  للرا�سدين،  خم�س�س 

�سليمة، رابطا حزام االأمان.
�سعادته  ال�سائقني عن  اأحد  وعر 
قيادة  اأث��ن��اء  اإيقافه  بعد  وفرحته 

م���رك���ب���ت���ه م����ن اإح��������دى دوري�������ات 
اأخ�����ره �سابط  ال�����س��ع��ادة ح��ي��ن��م��ا 
على  مكافاأته  يريد  باأنه  الدورية 
ال��ت��زام��ه ب��ق��واع��د واأن��ظ��م��ة املرور 
ت���ذك���اري���ة معه،  وال���ت���ق���اط ����س���ور 
�سعيدة  واق��ع��ة  اأن��ه��ا  اإىل  م�����س��ريا 
وانها جتربة  ال��ذاك��رة،  �ستبقى يف 
�سرطة  م����ن  ج��م��ي��ل��ة  وم������ب������ادرة 

اأبوظبي.
ي�سار اإىل اأن دوريات ال�سعادة ت�سهم 
لل�سائقني  ال�����س��ع��ادة  حت��ق��ي��ق  يف 
باالأنظمة  امل��ل��ت��زم��ني  وال����رك����اب 
املرورية، حتفزهم على ال�سلوكيات 
االإيجابية، وتعزز يف الوقت نف�سه 

الثقة بخدمات �سرطة اأبوظبي.

ت�ؤكد اأهمية دور الإمارات الفاعل 
يف م�اجهة التحديات العاملية

•• اأبوظبي-وام:

اأك��دت ن�سرة » اأخبار ال�ساعة » حر�س دولة االإم��ارات على دعم كل ما من 
الآفتي  والت�سدي  والدوليني  االإقليميني  واال�ستقرار  االأم��ن  تعزيز  �ساأنه 
التطرف واالإرهاب اإ�سافة اإىل دورها يف تعزيز احلوار والت�سامح واالحرتام 
ب��ني خمتلف االأدي����ان وال��ث��ق��اف��ات. وحت��ت ع��ن��وان » دور ف��اع��ل يف مواجهة 
التحديات  فيه  تتعاظم  ال���ذي  ال��وق��ت  يف  اإن���ه  ق��ال��ت   « العاملية  التحديات 
توا�سل  عموما  ب��اأ���س��ره  وال��ع��امل  خ�سو�سا  العربية  مبنطقتنا  امل��ح��دق��ة 
امل�ستويني  دول��ة االإم��ارات بكل تفان واإخال�س دوره��ا الالفت للنظر على 
االإقليمي والدويل كطرف فاعل م�سهود له بريادة احلراك واالإجناز على 
فر�س  اإىل  ولتحويلها  ب��ل  التحديات  لتلك  ناجعة  ح��ل��ول  اإي��ج��اد  �سعيد 

حقيقية جتني من ثمارها الب�سرية اأجمع. 
ل��ل��درا���س��ات والبحوث  » م��رك��ز االإم�����ارات  ال�����س��ادرة ع��ن  الن�سرة  واأ���س��اف��ت 
تاأ�سي�سها و�ستبقى -  اأنه لطاملا كانت دولة االإم��ارات منذ   « االإ�سرتاتيجية 
باإذن اهلل عز وجل - وبحكمة قيادتنا الر�سيدة وعلى راأ�سها �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« وبجهود اأبنائها 
البارين نقطة م�سيئة على اخلريطة العاملية تنري دروب التائهني و�سط 
كل هذا الظالم املتزايد من حولنا من فنت ومكائد و�سرور وتر�سدهم اإىل 
الطريق ال�سواب ودرب النجاة بامل�ستقبل الذي حتاول قوى ال�سر وال�سالل 
اختطافه .. ولي�س من دليل اأكر بالغة على هذه املكانة االإماراتية البارزة 
ونوعا  كما  اجلليلة  االإماراتية  االإ�سهامات  من  املرموق  االإماراتي  وال��دور 
االإقليميني  االأم���ن واال���س��ت��ق��رار  �ساأنه تعزيز  م��ا م��ن  ك��ل  ات��خ��اذ ودع���م  يف 
والدوليني من جهة والت�سدي الآفتي التطرف واالإرهاب من جهة اأخرى.

اأن دول��ة االإم���ارات ومب��ا متتلكه من نهج ثابت متزن وحكيم على  واأك��دت 
�سعيد ال�����س��ي��ا���س��ة اخل��ارج��ي��ة مت��ك��ن��ت م��ن اك��ت�����س��اب م��وق��ع م��رم��وق على 
ال�ساحتني االإقليمية والدولية كدولة حتظى لي�س فقط باحرتام وتقدير 
العامل دوال و�سعوبا بل كذلك ببالغ ثقته كطرف مهم وموؤثر دائم ال�سعي 

ال�سادق نحو حتويل العامل اإىل مكان اأف�سل للجميع.
اأن االإم���ارات و�سمن ه��ذا االإط��ار باتت  اأح��د  اأن��ه ال يخفى على  واأو�سحت 
من  وامل�����س��وؤول��ني  ال�سخ�سيات  ك��ب��ار  وج���والت  زي����ارات  يف  اأ�سا�سية  حمطة 
خمتلف اأنحاء املعمورة مبا يعك�س بال �سك ثقة املجتمع الدويل بجهودها 
يف حتقيق ال�سلم واالأمن العامليني ويوؤكد رغبة خمتلف االأطراف الدولية 
يف االطالع على وجهة النظر االإماراتية يف خمتلف الق�سايا اإميانا منها 
للجهود  وتقديرا  الدولة  تاأ�سي�س  منذ  االإماراتية  املواقف  باأهمية وحكمة 
مواجهة  يف  مت�سقة  عاملية  م��واق��ف  بناء  بغية  تنقطع  ال  التي  االإم��ارات��ي��ة 
خمتلف التحديات التي حتيط بعاملنا. واأ�سارت اإىل اأنه �سمن هذا ال�سياق 
نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  ا�ستقبال �ساحب  ج��اء 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة - يف ق�سر ال�ساطئ اأول من 
اأم�س - ال�سيناتور جون ماكني ع�سو جمل�س ال�سيوخ االأمريكي رئي�س جلنة 
اخلدمات الع�سكرية حيث بحث �سموه مع ال�سيناتور االأمريكي العالقات 
اأهم اجلهود  اإىل  اإ�سافة  البلدين  الثنائية و�سبل تعزيزها وتطويرها بني 
املبذولة واملبادرات واالأفكار املطروحة ملعاجلة عدد من امللفات ومن اأهمها 
ملف التطرف واالإرهاب و�سعي بلدان املنطقة بالتعاون مع املجتمع الدويل 
اإىل جتفيف منابع متويله وتقوي�س اجلهات الداعمة له ومالحقة مروجي 
االإمارات  دولة  اأن  وذك��رت  التحري�سية.   ومنابره  واأيديولوجياته  اأفكاره 
االإرهاب  ب��ات  ال��ذي  العاملي  والتهديد  اخلطر  حجم  كثب  عن  تتابع  وه��ي 
اأن التطرف واالإره��اب هما  اأدرك��ت باكرا  ومنابعه من بوؤر التطرف ميثله 
العدو االأول للعامل باأ�سره و�سعت بكل ما متلكه من عزم واإرادة اإىل توظيف 
جميع اأدواتها ال�سيا�سية واالقت�سادية والثقافية والفكرية يف حماربة هذا 
العدو والت�سدي له باأ�سكاله و�سوره كافة فامتلكت الدولة مقاربة عميقة 
امل�سهودة  امل�ساركة  على  تقت�سر  ال  االإره����اب  مكافحة  م��ي��دان  يف  و�ساملة 
باأن  توؤمن  بل  االإره��اب  والدولية يف جمال حماربة  االإقليمية  يف اجلهود 
الق�ساء على هذه االآفة العاملية يقت�سي اقتالع جذورها عر ا�ستئ�سال كل 
ما من �ساأنه اأن ميثل مرتعا خ�سبا للفكر ال�ساليل املتطرف الالهث وراء 
ا�ستهداف االآمنني االأبرياء يف كل مكان وحتويل العامل اإىل كتلة ملتهبة من 
الكراهية وال�سراعات واملاآ�سي. واأكدت اأخبار ال�ساعة يف ختام اإفتتاحيتها اأن 
الدولة ال تتهاون يف ال�سرب بيد من حديد بغية اجتثاث اآفة التطرف وكل 
اخلطوات  املقابلة  اجلهة  يف  تغفل  اأن  دون  من  جهة  من  خلفها  يقف  من 
التطرف  ق��وى  �ساأنها تطويق  م��ن  وال��ت��ي  االإط���ار  ه��ذا  املهمة يف  امل��وازي��ة 
وح�سر تاأثري �سمومها عر االإ�سهام بكل ما من �ساأنه جتفيف منابع هذه 
القوى الب�سرية منها واملادية ومن ذلك ال�سعي الدائم اإىل ت�سوية النزاعات 
عن  ف�سال  االقت�سادية  التنمية  جانب  على  امل�ستمر  والرتكيز  واالأزم���ات 
الدور الالفت للنظر الذي ت�سهم به االإمارات يف تعزيز احلوار والت�سامح 

واالحرتام بني خمتلف االأديان والثقافات.

اأخبار ال�ساعة :

العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/02433/2017 / جتاري    
ال�صادر يف الدعوى رقم 02/01208/2017  جتاري - ايجارات بالن�صر

اىل املنفذ �سده : اكر رجب - جمهول حمل االقامة   
حيث تقدم طالب التنفيذ : اخلدمات العقارية  

ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي باالتي:
1- الزام املدعي عليه مبا ي�ستجد من قيمة ايجارية حتى االخالء الفعلي بواقع 

33.000 درهم �سنويا 
ال�سواغل  م��ن  خالية  للمدعية  وت�سليمها  العني  اخ��الء  عليه  امل��دع��ي  ال���زام   -2

وت�سليم براءة ذمة من الكهباء واملياه 
3- الزام املدعي عليه بقيمة ايجارية )�سيكني( للفرتة حتى 2016/12/26 مبلغ 

18300 درهم 
4- غرامة ارجتاع �سيكي ايجار 3000 درهم 

5- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 
من  ي��وم  ع�سر  خم�سة  خ��الل  احلكم  ه��ذا  بتنفيذ  مكلفون  انكم  نعلمكم  لذلك 
تاريخ الن�سر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �سوف يتم اتخاذ 

االجراءات القانونية املنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

فقدان جواز �صفرت
تيكات  امل��دع��و/ن��ا���س��ر  ف��ق��د 
الهند    ، ت����ي����ك����ات  ح�����م�����زه 
رقم  �سفره  ج���واز  اجلن�سية 
يرجى   -  )9524797(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��ر  مم���ن 
اقرب  او  الهندية  بال�سفارة 

مركز �سرطة باالمارات

فقدان جواز �صفرت
فقد املدعو / هبه حممد 
لبنان   ، حم���م���ود  ع���م���رو 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )2909152( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

 050/4929649

العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/1477  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-فاطمة علي احمد امل�سلمي زوجة مانع احمد حممد  جمهول حمل االقامة 
الزرعوين  احمد  حممد  عبداهلل  من�سور   : وميثله  )ف��رع(  التجاري  ابوظبي  بنك  املدعي/  ان  مبا 
بالزام املدعي عليها بان توؤدي للبنك املدعي اجمايل  اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  قد 
واربعة  دره��م  وث��الث��ون  و�ستة  ومائة  ال��ف  وخم�سة  مائتني  فقط  دره��م   205.136.74 وق��دره  مبلغ 
و�سبعون فل�س  والفائدة القانونية بواقع 12% �سنويا من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد والر�سوم 
وامل�ساريف واالتعاب.  وحددت لها جل�سة يوم االثنني  املوافق  2017/7/17  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.C.12
االثنني  ي��وم  - حيث �سادف  االأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات 
املوافق 2017/6/26 وهو اليوم املحدد لنظر هذه الدعوى اجازة ر�سمية مبنا�سبة 29 رم�سان + اجازة 

عيد الفطر فقد تقرر تاأجيل هذه الدعوى اداريا اىل يوم االثنني املوافق 2017/7/17 
رئي�ض الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اأخبـار الإمـارات
قائد عام �ضرطة دبي ي�جه بت�فري م�اقف ذكية لإ�ضعاد املتعاملني

•• دبي-وام:

 وجه اللواء عبد اهلل خليفة املري القائد العام ل�سرطة دبي بالعمل على توفري 
مواقف ذكية الإ�سعاد املتعاملني يف مراكز ال�سرطة نايف والرفاعة واملرقبات 
بالعمل على  دبي  اإط��ار حتقيق توجهات حكومة  وذل��ك يف  كمرحلة مبدئية 

اإ�سعاد املتعاملني والتي�سري عليهم وتقدمي معامالتهم يف زمن قيا�سي.
االإدارة  يف  وال�سندوق  االإي����رادات  اإدارة  مدير  اخلطيب  نعيم  العميد  واأك��د 
�سمن  اأي�سا  ياأتي  الذكية  املواقف  تنفيذ  اأن  دبي  �سرطة  يف  للمالية  العامة 
اخلطة اال�سرتاتيجية ل�سرطة دبي 2016-2021 الهادفة اإىل العمل على 
اخلدمات  تطبيق  جمال  يف  احلكومية  التوجهات  وتواكب  املتعاملني  اإ�سعاد 

الذكية واالبتكار يف جمال خدمة املتعاملني والتي�سري عليهم مبا ي�ساهم يف 
اإ�سعادهم وحتقيق ن�سب ر�سا مرتفعة عن اخلدمات املقدمة.

وقال اأن �سرطة دبي �ستنفذ املواقف الذكية ب�سكل مبدئي يف 3 مراكز �سرطة 
هي: مركز نايف والرفاعة واملرقبات وذلك ب�سبب عدم توفر املواقف الكافية 
التي  وال�سكنية  التجارية  طبيعتها  ب�سبب  لالزدحام  نتيجة  املناطق  هذه  يف 

ت�سهد ارتفاعا يف ن�سبة االإقبال عليها.
مع  يتوافق  مب��ا  للمواقف  املنا�سبة  النماذج  درا���س��ة  حاليا  يتم  اأن��ه  واأ���س��اف 
متطلبات كل مركز �سرطة على حدى ا�ستنادا ملكانه اجلغرايف وحجم االإقبال 
اأي�سا  اأن �سرطة دبي تدر�س  عليه من قبل املتعاملني موؤكدا يف الوقت ذاته 
توفري املواقف الذكية يف �سبك حجز ال�سيارات لكن وفق �سروط معينة �سيتم 

بحثها م�ستقبال اإ�سافة اإىل توفري مواقف خم�س�سة لطلبة اأكادميية �سرطة 
دبي ذات موا�سفات خا�سة.

عمل  اآلية  ت�ستخدم  الطوابق  متعددة  �ستكون  الذكية  املواقف  اأن  اإىل  واأ�سار 
ذكية يف اإيقاف ال�سيارات من قبل املتعاملني ثم رفعها بطريقة تقنية حديثة 
وي�سر من  ب�سهول  اأخرى  ا�ستدعائها مرة  ثم  الإيقافها  املخ�س�س  املكان  اإىل 

قبل املتعامل دون اأي تدخل ب�سري.
اأن �سرطة دبي �ستوفر تطبيقا ذكيا �سمن تطبيقات  واأكد العميد اخلطيب 
واإيقاف  امل��وق��ف  ا�ستخدام  يف  احلديثة  التكنولوجيا  ي�ستخدم  دب��ي  �سرطة 
ال�����س��ي��ارات فيما �ستكون ه��ن��اك ر���س��وم رم��زي��ة ل��ق��اء خ��دم��ة امل��واق��ف �ستحدد 

الحقا.

نائب قائد عام �ضرطة راأ�س اخليمة يطمئن على م�ضابي حادث العابر
•• راأ�س اخليمة – الفجر

العميد عبداهلل خمي�س  زار  راأ���س اخليمة يطمئن  �سرطة  قائد عام  ائب 
احلديدي نائب قائد عام �سرطة راأ�س اخليمة.

املرور والدوريات  اإدارة  النقبي نائب مدير  ال�سم  اأحمد  العقيد   يرافقه 

وع���دد من  اخل��ي��م��ة  راأ�����س  ب�سرطة  امل��رك��زي��ة  للعمليات  ال��ع��ام��ة  ب�����االإدارة 
– العابر يف م�ست�سفى �سقر  ، م�سابي ح��ادث طريق االإم��ارات  ال�سباط 

القا�سمي ، م�ستف�سراً عن حالتهم واأو�ساعهم ال�سحية .
ومت��ن��ى احل���دي���دي ال�����س��ف��اء ل��ل��م�����س��اب��ني يف احل�����ادث م�����س��ي��داً مب�ستوى 
اال���س��ت��ع��داد واجل���اه���زي���ة وال����ق����درات ال��ت��ي ت��ت��م��ت��ع ب��ه��ا ال���ك���وادر الطبية 

والتمري�سية وال�����فنية يف �س��رعة اال�ستجابة يف احلاالت الطارئة والتعاون 
والتن�سيق بني ج�����ميع اجلهات ودور اأفراد ال�سرطة يف التعامل مع احلادث 

وتداعياته .
اخليمة وحر�سها  راأ�س  ل�سرطة  والتقدير  بال�سكر  امل�سابني  ذوي  وتقدم 

واهتمامها مبتابعة اأو�ساع امل�سابني . 

حماكم راأ�س اخليمة ت�ضارك يف 
م�ؤمتر التميز الق�ضائي الدويل 

•• راأ�س اخليمة-وام:

الق�سائي  التميز  اأعمال موؤمتر  راأ�س اخليمة يف  دائرة حماكم  ت�سارك   
ال�سنوي املقرر عقده يف وا�سنطن حتت �سعار التميز الق�سائي على نطاق 
عاملي خالل الفرتة من 9 وحتى 13 يوليو احلايل بالتعاون مع الرابطة 

االأمريكية  ال��وط��ن��ي��ة 
وقال  املحاكم.  الإدارة 
اأحمد  امل�ست�سار  �سعادة 
حم�����م�����د اخل������اط������ري 
رئ��ي�����س دائ����رة حماكم 
راأ�����������س اخل����ي����م����ة ان����ه 
مل�ساركة  دع����وة  ت��ل��ق��ى 
ه�����ذا  يف  ال����������دائ����������رة 
املوؤمتر الدويل الرائد 
اأف�سل  ال���س��ت��ع��را���س 
اإدارة  يف  ال����ت����ج����ارب 
امل���ح���اك���م واخل����دم����ات 
ان  واأ���س��اف  العدلية. 
اخليمة  راأ����س  حماكم 

اأعداد  امل��وؤمت��ر  ه��ذا  دول��ة م�ساركة يف   72 م��ن  اأك��ر  اأم���ام  �ست�ستعر�س 
بن�سبة ف�سل  اأيام ت�سجيلها  اأحكامها يف  التي �سجلت و�سدرت  الدعاوى 
%100 دون اأي تاأجيل اأو طعن وا�ستملت اأحكامها على خامت ال�سيغة 
التنفيذية. واأ�سار اإىل اأن الوفد �سيوجه دعوة مفتوحة للمهتمني لزيارة 
حماكم راأ�س اخليمة واالطالع عن كثب على هذا االبتكار العاملي الذي 
�سي�ساهم يف حتقيق العدالة الناجزة والذي يعود الف�سل يف اأجنازه اإىل 
�سمو ال�سيخ حممد بن �سعود بن �سقر القا�سمي ويل عهد راأ�س اخليمة 
رئي�س جمل�س الق�ساء الذي ينتهج �سيا�سة ت�سجيع املقرتحات واالبتكارات 

وتكوين بيئة مناف�سة قوية لتحقيق التنمية وحماية اال�ستثمارات.
�سخ�سيا على  اأ�سرف  اأحمد حممد اخلاطري  امل�ست�سار  �سعادة  اأن  يذكر 
�سمو  اأطلقها  التي  الواحد  اليوم  ورق��ة عمل عن مبادرة حمكمة  اإع��داد 
ال�سيخ حممد بن �سعود بن �سقر القا�سمي ويل عهد راأ�س اخليمة رئي�س 
جمل�س الق�ساء يف مطلع العام احلايل والتي حققت نتائج مذهلة غري 

م�سبوقة.

جمارك راأ�س اخليمة تتعلم 
لغة اجل�ضد ل�ضبط املهربني 

••  راأ�س اخليمة - الفجر

اجل�سد  لغة  تخ�س�سية يف  دورة  اخليمة  راأ���س  دائ��رة جمارك  اأم�س  نظمت 
ال��دائ��رة قدمها  اجل��م��ارك من خمتلف مراكز  �سباط  ع��دد من  مب�ساركة 
اأب��وروم��ي. وط��رح امل��درب خ��الل ال���دورة حم��اور عامة  االأخ�سائي  يو�سف 
اجل�سد  لغة  ق���راءة  م��ه��ارات  تطوير  واأهمية  اجل�سد  لغة  مفهوم  ت�سمنت 
طريقة  اإىل  تطرق  كما  اجلمركي،  التفتي�س  عملية  اأثناء  وا�ستخداماتها 

ا�ستخدام لغة اجل�سد يف الرقابة على امل�سافرين اخلطرين.
اإىل تطوير مواردها  الدائرة  �سعيا من  التخ�س�سية  ال��دورة  تنظيم  وياأتي 
وقدراتها الب�سرية املتعلقة بالعمل اجلمركي وكل ما من �ساأنه اأن ي�سهم يف 

بناء قدرات املوظفني و�سقلها ملواكبة امل�ستجدات بخ�سو�س ذلك.

طبية راأ�س اخليمة تنظم حملة ت�عية العمال من حرارة ال�ضم�س
•• راأ�س اخليمة – الفجر

ع���ام اخل���ري نظم  م���ب���ادرات  �سمن 
مبنطقة  املجتمعية  املبادرات  ق�سم 
بالتعاون  ال��ط��ب��ي��ة  اخل��ي��م��ة  راأ������س 
وزارة  مبكتب  التفتي�س   ق�سم  مع 
املوارد الب�سرية والتوطني – راأ�س 
اخليمة حملة ال�سحة اوال يف مبني 

املنار التجاري اجلديد .
 وتهدف  احلملة لتوعوية العمال 
الواجب  وال�سروط  االأ�س�س  ح��ول 
اأج���ل �سيف �سحي  م��ن  ت��واف��ره��ا 
امل�ساريع يف خمتلف  لعمالة  واآم��ن 
العمالية  واالأم�������اك�������ن  امل������واق������ع 
حظر  ق��ان��ون  تفعيل  م��ن  انطالقاً 
يف  الظهرية  �ساعات  خ��الل  العمل 

ف�سل ال�سيف .
ال�ساأن حتدث جمال علي  ويف هذا 
التفتي�س  ق�سم  رئي�س  ال�سام�سي 
مب���ك���ت���ب راأ���������س اخل���ي���م���ة ع����ن اأن 
اخلمي�س  �سب�اح  انطلقت  احلملة 
املا�سي  بهدف التعريف والتوعية 
تطبيقه  �سيبداأ  وال���ذي  بالقانون 
اع��ت��ب��اراً م��ن 15 ي��ول��ي��و اجل���اري 
�سبتمر  منت�سف  حتى  وي�ستمر 
مل���دة 90  ي���وم ، ح��ي��ث مت��ت زيارة 

الع�سائر  ذل��ك  مت تقدمي  واأث��ن��اء 
واملياه الباردة والفواكه مل�ساعدتهم 
والرطوبة  احل��رارة،  مقاومة  على 
املرتفعة، واجلفاف، واحلفاظ على 

�سحة و�سالمة العمال.
�سراي   مهرة  االأ���س��ت��اذة  واأو�سحت 
املوجهة  ال�����س��ي��ف��ي��ة  احل���م���ل���ة  اأن 
اإط������ار حر�س  ج�����اءت يف  ل��ل��ع��م��ال 
راأ������س  وم��ن��ط��ق��ة  ال�����س��ح��ة  وزارة 
حماية  ع���ل���ى  ال���ط���ب���ي���ة  اخل���ي���م���ة 
�سحتهم  على  واملحافظة  العمال 
اهتمام  ���س��ي��اق  �سمن  و�سالمتهم 
حماية  ملف  يف  و�سيا�ستها  الدولة 
حقوقهم  على  واملحافظة  العمالة 
التثقيفية  احلملة  اأن  اىل  م�سرية 
توفري  على  اأ�سا�سي  ب�سكل  رك���زت 
التوجيه ال�سحيح واملنا�سب للعمال 
املواقع  يف  يعملون  ال��ذي��ن  خا�سة 
الأ�سعة  وي��ت��ع��ر���س��ون  االإن�����س��ائ��ي��ة، 
ودرجات  �سيفا  امللتهبة  ال�سم�س 
ب�سكل  العالية  والرطوبة  احل��رارة 
تفاقم  اإىل  ي��وؤدي  ما  وه��و  مبا�سر، 
حاالت االإ�سابة باالإنهاك احلراري 
ب���ني �سفوف  ال�����س��م�����س  و����س���رب���ات 

العمال. 
اإن احلملة هدفت   واأ�سافت قائلة 

ب��ي��ئ��ة عمل  ب��ت��وف��ري  ال��ت��وع��ي��ة  اإىل 
منا�سبة ومريحة للعامل وااللتزام 
الدولة،  تفر�سها  التي  بالقوانني 
ل���ل���وق���اي���ة واحل�������د م����ن ا����س���اب���ات 
الدولية  باملعايري  وااللتزام  العمل 
وتقليل  ال�سحية،  واال���س��رتاط��ات 
احل����راري  االإن���ه���اك  ح����االت  ن�سبة 
و���س��رب��ات ال�����س��م�����س، اإ���س��اف��ة اإىل 
كيفية  وتعليمهم  ال��ع��م��ال  ت��وع��ي��ة 
احلراري  االإن��ه��اك  ح��االت  ا�سعاف 

يف حالة حدوثها. 
احلملة  اأن  �����س����راي  واأ�����س����اف����ت 

�سبتمر  ���س��ه��ر  ح��ت��ى  ���س��ت��ت��وا���س��ل 
فعاليات خمتلفة  و�ست�سمل  القادم 
العمال  ت��وع��ي��ة  اإط�����ار  يف  ت��ن�����س��ب 
الوقاية من املخاطر  حول حماور 
القيا�سي  االرت���ف���اع  ع��ن  ال��ن��اج��م��ة 
يف درج�������ات احل���������رارة، وم���ع���دالت 
خالل  ال�سيما  املرتفعة،  الرطوبة 
الوقاية  واآل����ي����ة  ال�����س��ي��ف،  ف����رتة 
منها، والتعامل مع حاالت االإنهاك 
ال�سم�س  و�����س����رب����ات  احل����������راري 

الناجمة. 
 وي�سمل برنامج التوعية ال�سحية 

مبا�سرة  ميدانية  زي���ارات  للعمال 
ال�سيما  امل��خ��ت��ل��ف��ة  ال��ع��م��ل  مل���واق���ع 
مواقع البناء واالإن�ساءات املختلفة، 
نقا�س  ح��ل��ق��ات  تنظيم  ج��ان��ب  اإىل 
ج���م���اع���ي���ة ب����ني ال���ع���م���ال وت���وزي���ع 
ن�����س��رات وم��ل�����س��ق��ات وك���اب���ات على 
اجلن�سيات،  خمتلف  م��ن  ال��ع��م��ال 
الباردة  وامل��ي��اه  الع�سائر  وت��ق��دمي 
والفواكه مل�ساعدتهم على مقاومة 
املرتفعة،  وال���رط���وب���ة  احل��������رارة، 
واحل��ف��اظ على �سحة  واجل��ف��اف، 

و�سالمة العمال.

م�سروع اإن�ساء مبني املنار التجاري 
اجلديد.

ون���وه ال�����س��ام�����س��ي  ب��اأه��م��ي��ة التزام 
ال�سركات بقرار حظر العمل خالل 
القرار  م��ن خ��الل  الظهرية  ف��رتة 
�ساعات  ح������ددت  ح���ي���ث  ال���������وزاري 
من  املك�سوفة  االأم��اك��ن  يف  احلظر 
ال�ساعة  لغاية    12:30 ال�ساعة 
ال��ث��ال��ث��ة ظ���ه���راً، وع��ل��ى م���ن يقوم 
بت�سغيل العمال اأن يوفر لهم مكانا 

تتجاوز  ال  واأن   ، ل��ل��راح��ة  م��ظ��ل��اًل 
�ساعات العمل اليومية يف الفرتتني 
ال�سباحية وامل�سائية ثماين �ساعات 
العامل  ق���ي���ام  ح���ال���ة  ويف  ي���وم���ي���اً، 
بالعمل الأكر من 8  �ساعات فيعد 
العامل  ويتقا�سى  اإ���س��ايف  ال��ع��م��ل 
توفري  ويجب  اإ�سافياً،  اأج���راً  عنه 
الو�سائل الوقائية املنا�سبة حلماية 
االإ�سابات  اأخ����ط����ار  م���ن  ال���ع���م���ال 
واالأم�������را��������س امل���ه���ن���ي���ة واأخ�����ط�����ار 

قد  التي  االأخطار  و�سائر  احلريق 
تنجم عن ا�ستعمال االآالت وغريها 

من ادوات العمل.
كما تناولت مهرة حممد بن �سراي 
املجتمعية  امل���ب���ادرات  ق�سم  رئ��ي�����س 
الطبية  اخل��ي��م��ة  راأ������س  مب��ن��ط��ق��ة 
قائلة يف  حما�سرة للعمال باللغة 
عن  واالردو  واالإجنليزية  العربية 
�سربات ال�سم�س واالإعياء احلراري 
جتنبها  وكيفية  ا�سعافها  وط���رق 

»اإك�ضب� اأ�ضحاب الهمم« يف دبي ي�ضتقطب م�ضاركات حملية وخليجية وا�ضعة
•• دبي-وام:

اك�سبو   « م���ع���ر����س  ي�����س��ت��ق��ط��ب 
ا���س��ح��اب ال��ه��م��م » - ال���ذي يعتر 
ال�سرق  اأك��ر معر�س من نوعه يف 
ودعما  وا�سعة  م�ساركة   - االأو�سط 
40 مركزا  م���ن  اأك�����ر  م���ن  ق���وي���ا 
وتاأهيل  ب���رع���اي���ة  م��ع��ن��ي��ة  وه��ي��ئ��ة 
اأ�سحاب الهمم على م�ستوى دولة 
التعاون  جمل�س  ودول  االإم������ارات 

اخلليجي.
الفرتة  يف  املعر�س  فعاليات  وتبداأ 
بني 7 اإىل 9 نوفمر املقبل مبركز 
دبي الدويل للموؤمترات واملعار�س 
حتت رعاية �سمو ال�سيخ اأحمد بن 
دبي  هيئة  رئي�س  مكتوم  اآل  �سعيد 
للطريان الرئي�س االأعلى ملجموعة 

ال�سلل  وموؤ�س�سة  لل�سم  االأردين 
وجمموعة  االأردن  م��ن  ال��دم��اغ��ي 
واجلمعية  التطوعية  االأم���ل  نفح 
اخلريية ال�سعودية ملر�سى الف�سام 
وم����رك����ز امل���ل���ك ���س��ل��م��ان الأب���ح���اث 
العربية  امل���م���ل���ك���ة  م����ن  االإع�����اق�����ة 
العمانية  واجل��م��ع��ي��ة  ال�����س��ع��ودي��ة 
ل���ل���م���ع���وق���ني م����ن ع����م����ان وف���ري���ق 
فخر  وف����ري����ق  االأوىل  اخل����ط����وة 
االإرادة  وف��ري��ق  التطوعي  ال��وط��ن 

والتحدي من الكويت.
الدعم  ومنظمات  املراكز  و�ستعمل 
التقنيات  اأح���دث  ا�ستك�ساف  على 
تنفيذها  مي��ك��ن  ال���ت���ي  امل�����س��اع��دة 
واأع�سائها  طالبها  حياة  لتح�سني 
فر�سة  اإع��ط��اء  نف�سه  ال��وق��ت  ويف 
على  للتعرف  وال����زوار  للعار�سني 

ال�سمو  �ساحب  روؤي���ة  ي��واك��ب  مب��ا 
اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
ال�������وزراء ح���اك���م دب����ي »رع������اه اهلل« 
وبناء  االأم�����ل  ب���ن���اء  اإىل  ال���رام���ي���ة 
احل��ي��اة وامل�����س��ت��ق��ب��ل واإ���س��ع��اد كافة 
�سرائح النا�س كما ي�ستمد املعر�س 
و�سعه  ال��ذي  الهدف  من  توجيهه 
���س��م��و ال�����س��ي��خ ح���م���دان ب���ن حممد 
اآل مكتوم ويل عهد دبي  بن را�سد 
والذي ي�سعى اإىل جعل دبي مدينة 
بحلول  الهمم  الأ���س��ح��اب  �سديقة 

العام 2020.
امل�ساركة  امل��راك��ز  قائمة  وتت�سمن 
املعر�س  م���ن  ال��ث��ان��ي��ة  ال������دورة  يف 
النور  وم��رك��ز  للتوحد  دب��ي  مركز 
االأ�سخا�س  وت����اأه����ي����ل  ل���ت���دري���ب 

خالل  م��ن  ي�سعى  الهمم  ا�سحاب 
التكنولوجيا  م�����زودي  ا���س��ت��ق��دام 
الفعليني  وامل�ستخدمني  امل�ساعدة 
معا حتت �سقف واحد اإىل امل�ساهمة 
يف متكني ودم���ج االأ���س��خ��ا���س ذوي 

االإعاقة يف املجتمع.
ال��ث��ان��ي��ة من  ال�����دورة  اأن  واأ����س���اف 
اأف�سل  ���س��ت�����س��ت��ق��ط��ب  امل����ع����ر�����س 
العامل  يف  وامل�����وردي�����ن  امل�����س��ن��ع��ني 
اإ�سافة   .. امل�ساعدة  للتكنولوجيا 
والعار�سني  ال���ق���رار  ���س��ان��ع��ي  اإىل 
القطاعات احلكومية  من خمتلف 
بلدا   40 اأك��ر من  واخلا�سة من 
الفعاليات  ت�سجل  اأن  متوقعا منوا 
40 ب��امل��ائ��ة. وكانت  من��وا ي��ت��ج��اوز 
للمعر�س  االف���ت���ت���اح���ي���ة  ال��������دورة 
ح�سر  حيث  ب��اه��ر  بنجاح  حظيت 

طريان االإمارات.
وي�ستهدف املعر�س - الذي ينظمه 
ال�سرق  ري������د  ����س���رك���ت���ي  حت����ال����ف 
ال�سبا  ون����د  ل��ل��م��ع��ار���س  االأو�����س����ط 
للعالقات العامة وتنظيم املعار�س 
واحللول  التقنيات  اأرق���ى  جلب   -
ال�سركات  ك���ري���ات  م���ن  ال���ذك���ي���ة 
 50 ن��ح��و  اأم����ام  لعر�سها  ال��ع��امل��ي��ة 
مليونا من اأ�سحاب الهمم يعي�سون 
واإبراز  االأو�سط  ال�سرق  يف منطقة 
هذه  �ستلعبه  ال����ذي  امل��ه��م  ال�����دور 
الذكية  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  احل���ل���ول 
اأكر  وجعلها  حياتهم  تطوير  يف 
�سهولة وم�ساعدتهم على االعتماد 

على اأنف�سهم ب�سورة اأف�سل.
االأ�سخا�س  دم���ج  اإىل  ي��ه��دف  ك��م��ا 
املجتمع  يف  ال��ه��م��م  اأ���س��ح��اب  م���ن 

ل�سمان  الفعالة  املنهجيات  اأح��دث 
اأ�سحاب  لالأ�سخا�س  اأف�سل  تعلم 
لتمكينهم  ت��داب��ري  وات��خ��اذ  الهمم 
م���ن ح��ي��اة اأك����ر ا���س��ت��ق��الال وعدم 

االعتماد على االآخرين.
مدير  ق���ري�������س���ي  دان�����ي�����ال  وق��������ال 
�سركة  يف  امل����ع����ار�����س  جم���م���وع���ة 
للمعار�س  االأو����س���ط  ال�����س��رق  ري���د 
دول  يف  االإع��اق��ة  م��راك��ز  ت�ستخدم 
اأنواعا  اخلليجي  التعاون  جمل�س 
واالأ�ساليب  التقنيات  من  خمتلفة 

لتثقيف ومتكني طالبها.
على  االط��������الع  اأن  اإىل  م�������س���ريا 
للغاية  مفيدا  �سيكون  االأم���ر  ه��ذا 
ي�ستطيعون  ل���ل���ذي���ن  ب��ال��ن�����س��ب��ة 

تنفيذه.
اك�سبو  م��ع��ر���س  اأن  اإىل  واأ�����س����ار 

ال�سارقة  وم��دي��ن��ة  االإع���اق���ة  ذوي 
ومركز  االإن�������س���ان���ي���ة  ل���ل���خ���دم���ات 
ونادي  والتوحد  للتاأهيل  الطارق 
التوحد  اأ�����س����ر  وج���م���ع���ي���ة  ال���ث���ق���ة 
اخل��ريي��ة وم��وؤ���س�����س��ة ���س��درة لدمج 
ونادي  االإع���اق���ة  ذوي  االأ���س��خ��ا���س 
دبي  ومركز  الهمم  الأ�سحاب  دب��ي 
متكني  و�سركة  اخلا�سة  للرعاية 
حمدودة امل�سوؤولية وموؤ�س�سة منزل 
داون  ملتالزمة  االإم����ارات  وجمعية 
اجلميلني  ل��الأ���س��خ��ا���س  وم��واه��ب 
وم������رك������ز جن�������وم ل���الح���ت���ي���اج���ات 
اخلا�سة والتدخل املبكر واجلمعية 
دعم  و�سبكة  ل��الإع��اق��ة  اخلليجية 

التوحد.
كما تت�سمن مركز التعليم البديل 
والنادي  االإم�������ارات  م���ن  احل���دي���ث 

املعر�س ما يزيد عن 6 اآالف زائر 
وعوائلهم  ال��ه��م��م  اأ����س���ح���اب  م���ن 
ال��رتب��وي��ني واخلراء  اإىل  اإ���س��اف��ة 
الرعاية  مثل  القطاعات  �ستى  من 
والبنية  والتكنولوجيا  ال�سحية 
التحتية .. فيما �سارك يف الفعاليات 
ما يزيد عن 150 عار�سا من 41 
ب��ل��دا ح��ي��ث ق��ام��وا ب��ع��ر���س اأحدث 

منتجاتهم وخدماتهم.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

جنح املجل�س االأعلى لالأمومة والطفولة يف التعريف 
بظاهرة التنمر يف مدار�س الدولة وا�ستك�ساف حجمها 
واأثرها بطريقة علمية ومنهجية تنا�سب بيئة وثقافة 
دولة االإمارات وو�سع حلول ناجحة لها ل�سمان توفري 

بيئة تعليمية اآمنة لكل االأطفال.
ف��ق��د ن��ف��ذ امل��ج��ل�����س - ال����ذي ي��ع��م��ل حت���ت م��ظ��ل��ة �سمو 
الن�سائي  االحت��اد  رئي�سة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة 
العام الرئي�سة االأعلى ملوؤ�س�سة التنمية االأ�سرية رئي�سة 
املجل�س االأعلى لالأمومة والطفولة - برنامج “ الوقاية 
من التنمر “ بعد مراجعة اأكر من 13 برناجما دوليا 

ناجحا مبا يالئم الدولة.
ويعد هذا الرنامج االأول من نوعه يف العامل العربي 
الأهميته الكبرية يف احلفاظ على اأبنائنا الطلبة والبعد 
تلقيهم  على  وي��وؤث��ر  الدرا�سية  مب�سريتهم  ي�سر  عما 

العلم باأ�سكاله كافة .
مع  ب��ال��ت��ع��اون  املجل�س  اأج����راه  ال���ذي  التقييم  واأظ��ه��ر 
منظمة االأمم املتحدة للطفولة “اليوني�سف “ ووزارة 
نهاية  يف  للتعليم  اأبوظبي  وجمل�س  والتعليم  الرتبية 
العام الدرا�سي املا�سي - بعد تطبيق الرنامج على 64 
الطلبة  انخفا�س عدد  الدولة -  مدر�سة على م�ستوى 
العالقات  ح���االت  وزي�����ادة  للتنمر  ي��ت��ع��ر���س��ون  ال��ذي��ن 

االإيجابية لدى الطلبة.
تقلق  باتت  التي   - امل��دار���س  يف  التنمر  ظاهرة  وتعتر 
من  الكثري  تعر  يف  وم��وؤث��را  هاما  �سببا   - كله  العامل 
الدرا�سة  كره  اإىل  البع�س  تدفع  وقد  درا�سيا  الطالب 
ال�سديد  بالعنف  تتميز  الكلية وهي ظاهرة  وتركها يف 
يف املدار�س بني الطالب والذي بلغ حدا من التوح�س 
جديد  تو�سيفي  با�سم  معه  تعامل  ال��ع��امل  اأن  ل��درج��ة 

و�سماه ظاهرة التنمر.
وت���ويل ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة يف ال��دول��ة ب��ق��ي��ادة �ساحب 

الدولة  اآل نهيان رئي�س  زايد  ال�سيخ خليفة بن  ال�سمو 
كل اهتمام فقد �سار  التعليمية  اهلل” امل�سرية  “حفظه 
اآل  زاي��د بن �سلطان  ال�سيخ  املغفور له  على نهج وال��ده 
للعملية  دع���م  ك��ل  ت�سخري  “ يف  اهلل  “ رح��م��ه  ن��ه��ي��ان 
فاطمة  ال�سيخة  �سمو  واهتمام  وتوجيهات  التعليمية 
بنت مبارك نحو حقوق املراأة والطفل وروؤيتها يف و�سع 
روؤية وطنية لالأمومة والطفولة وتوفري البيئة املثالية 
له اإىل جانب تبني �سموها الرامج التي ترقى بالتعليم 

اإىل م�ستويات عليا .
ويهدف “ برنامج الوقاية من التنمر “ - الذي ا�ستمر 
ومديرات  ومديري  الطلبة  وي�ستهدف  عامني  ح��وايل 
املدار�س واملر�سدين واملر�سدات االأكادمييني واملمر�سني 
واملمر�سات - اإىل تعريف مدار�س الدولة واأفراد املجتمع 
وق��ي��ادات مدر�سية وطلبة  واأم��ه��ات ومعلمني  اآب���اء  م��ن 
والذي  املتمثل  ال�سلوك  ل��ه��ذا  ال�سلبية  باالنعكا�سات 
حتمد  ال  نتائج  ال�سلوكية  الق�سية  ه��ذه  اأف��رزت  لطاملا 
عقباها واألقت بظاللها على جميع اأفراد املجتمع على 
وتوؤثر  العلمية  وم�ستوياتهم  وفئاتهم  اأعمارهم  تباين 
ب�سكل جلي يف �سخ�سية الفرد ومنط تفكريه ليتحول 

من �سخ�س اإيجابي اإىل �سخ�س �سلبي.
ويعد التنمر من الظواهر ال�سلبية املاألوفة على �سعيد 
ط��ل��ب��ة امل���دار����س وال��ت��ي ل��ه��ا اآث����ار خ��ط��رية ع��ل��ى �سحة 
�سواء حا�سرا  واملتفرجني على حد  ال�سحايا  و�سالمة 
بالذنب  االإح�سا�س  فقدان  بينها  من  والتي  وم�ستقبال 
باأمرا�س  واالإ���س��اب��ة  بالنف�س  الثقة  وف��ق��دان  وال��ق��ل��ق 
ال�سحايا  ل��دى  العدوانية  وزي���ادة  امل�ستقبل  يف  مزمنة 

وتدين امل�ستوى العلمي.
البحث يف عالجها خلطورتها  الرتبويني  ويجب على 
يف  الطفل  ح��ق  ت�سمن  التنمر  م��ن  ال��وق��اي��ة  اأن  حيث 

التعليم واحلماية من اأ�سكال العنف كافة ح�سب اتفاقية 
حقوق الطفل وروؤية االإمارات 2021 واال�سرتاتيجية 
ال��وط��ن��ي��ة ل��الأم��وم��ة وال��ط��ف��ول��ة ال��ت��ي ي��ع��م��ل املجل�س 

االأعلى لالأمومة والطفولة من خاللها.
املدر�سي”  التنمر   “ ظاهرة  االجتماع  علماء  ويعرف 
انت�سر  ال��ذي  واالإي���ذاء  االإ���س��اءة  اأ�سكال  �سكل من  باأنها 
م��ن��ذ ع��ق��ود يف ���س��ف��وف طلبة امل���دار����س وه���ي ن���وع من 
االإزعاج املتعمد وامل�سايقات ال�سادرة عن فرد اأو جماعة 
اأو  لفظيا  حتر�سا  اأو  مبا�سرا  بدنيا  اع��ت��داء  يكون  وق��د 
و�سيلة  والتالعب  التاآمر  م��ن  تتخذ  ق��د  نف�سيا  اإي���ذاء 
جتعل  مقالب  و���س��ع  اأو  واح��ت��ق��اره  االآخ���ر  الإذالل  لها 

امل�ستهدف حمط �سخرية االآخرين .
اأن تعر�س  ال��ن��ف�����س واالج���ت���م���اع ع��ل��ى  وي��ج��م��ع ع��ل��م��اء 
الطالب ب�سكل متكرر اإىل اأحد اأنواع التنمر يوؤثر كثريا 
على حت�سيله العلمي وقد يدفعه اإىل ترك املدر�سة اأو 
التغيب با�ستمرار بجانب تاأثريها على توازن �سخ�سيته 
ومنو مداركه النف�سية وقد ينتج عنه يف بع�س االأحيان 
�سخ�سية متنمرة حتاول بدورها ا�سطهاد من ت�سادفهم 
م��ن ���س��ع��اف وي�سبح ال��ط��ال��ب ب��ذل��ك اأك���ر م��ي��ال اإىل 

ممار�سة العنف وتبني االنتقام منهجا يف التعامل.
وتعتر كلمة التنمر تعبريا غري معروف يف املجتمعات 
املدمرة  واآثارها  به  املتعلقة  ال�سلوكيات  املدر�سية ولكن 
االنتحار  اإىل حاالت  ت�سل  اأن  والتي ميكن  لل�سخ�سية 
ك���ل حل��ظ��ة ويذهب  ل���الأ����س���ف يف  واجل����رمي����ة حت����دث 

�سحيتها عددا كبريا جدا من كل الفئات واالأعمار.
وال��ت��ن��م��ر ه��و ذل���ك ال�����س��ل��وك ال���ع���دواين امل��ت��ك��رر الذي 
من  معنويا  اأو  ج�سديا  اآخ��ر  �سخ�س  اإي���ذاء  اإىل  يهدف 
الفعل  اأو  بالقول  وذل��ك  اأ�سخا�س  اأو عدة  �سخ�س  قبل 
واإذاللها ونيل مكت�سبات غري  ال�سحية  لل�سيطرة على 

�سرعية منها ورمبا ال ي�سعر الكثري من االآباء واالأمهات 
اأو حتى امل�سئولني الرتبويني يف املدار�س مبدى امل�سكلة 
اإال  اأو الطالب ك�سحايا للتنمر  االأبناء  التي يقع فيها 
هوؤالء  لوقوع  كنتيجة  وذل��ك  ن�سبيا  طويلة  ف��رتة  بعد 
اأو معنوي ال  االأبناء حتت �سغط �سديد واإره��اب مادي 
ما  اإع��الن  اأو  ال�سكوى  اإظهار  لهم حتى مبجرد  ي�سمح 
على  االأذى  م��ن  امل��زي��د  ينالهم  ال  حتى  ل��ه  يتعر�سون 
التنمر  ومظاهر  اأ�سكال  وتتنوع  املتنمرين.  ه��وؤالء  يد 
التي  امل��رح��ة  ب��امل��داع��ب��ات اخلفيفة  وي��ب��داأ  امل���دار����س  يف 
ت�سمى “ باملقالب “ و�سرعان ما تتحرك باجتاه اأفراد 
معينني يتخذون كاأهداف من خارج املجموعة “ ال�سلة 
اإىل  على نحو �سريع من املداعبة اللطيفة  لتتطور   “
تعمد ال�سخافات وامل�سايقات واإظهار القدرة وال�سيطرة 

والنيل من ال�سحية ليتم اإخ�ساعه لتلك املجموعة.
يف  جديدا  �سلوكا  لي�س  االأق���ران  بني  القوة  وا�ستخدام 
طبيعي  ب�سري  �سلوك  اأن���ه  ال��ق��ول  ميكن  ب��ل  امل��دار���س 
وغريزي بني النا�س يف كل املجتمعات االإن�سانية وميكن 
تكمن  االآن  القائمة  امل�سكلة  لكن  وتقوميه  مواجهته 
اإىل  وحتوله  وانت�ساره  ا�ستفحاله  اأولهما   .. اأمرين  يف 
عدم  وثانيهما  �سديدة  بخطورة  ينذر  مر�سي  �سلوك 
مواجهته املواجهة الرتبوية الرادعة التي ت�سيطر عليه 

وحتد من انت�ساره وتقلل من اآثاره.
ولهذا كان البد من بحث وتق�س االأ�سباب التي اأدت اإىل 
لرمبا  والتي  واملريب  ال�سريع  االنت�سار  ذل��ك  انت�ساره 
يعود ذلك اإىل ممار�سة األعاب اإلكرتونية عنيفة وفا�سدة 
على اأجهزة احلا�سب االآيل اأو الهواتف املحمولة والتي 
مثل  مفاهيم  على  والوحيدة  االأ�سا�سية  فكرتها  تقوم 
القوة اخلارقة و�سحق اخل�سوم وا�ستخدام كل االأ�ساليب 
لتح�سيل اأعلى النقاط واالنت�سار دون اأي هدف تربوي 

لهوؤالء  النف�سي  امل�ستقبل  االأه��ل على  ودومن��ا قلق من 
االأبناء الذين يعترون احلياة ا�ستكماال لهذه املباريات 
فيمار�سون  لغريهم  العدائية  النزعة  عندهم  فتقوى 
واملحيطني  اأو بني معارفهم  بها حياتهم يف مدار�سهم 
وينبغي  �سديد  وه��ذا مكمن خطر  الكيفية  بنف�س  بهم 
االأبناء  ال�سماح بتقوقع  االأ�سرة ب�سكل خا�س عدم  على 

على هذه االألعاب واحلد من وجودها.
من  امل��ائ��ة  يف   75 اأن  بريطانية  اح�سائية  واأو���س��ح��ت 
الطالب املتنمرين ت�ستمر معهم الظاهرة حتى املرحلة 
اجلامعية .. فيما بينت درا�سة اأخرى ا�ستمرار الظاهرة 
معهم حتى بعد املرحلة اجلامعية وهناك اأمثلة على عدد 
من ظواهر القتل التي حدثت يف مدار�س يف الواليات 
االأبرياء  بع�سرات  ذهبت  والتي  الت�سعينيات  يف  املتحدة 
من الطالب واملعلمني وكان وراء كل حادثة منها ق�سة 
اإح�سا�سهم  غذت  الأنها  مقرتفوها  عاي�سها  ب�سعة  تنمر 
الأنف�سهم  ل��الن��ت��ق��ام  ودف��ع��ت��ه��م  املجتمع  ع��ل��ى  ب��احل��ق��د 
باأب�سع الطرق وانتهت بهم اإىل املوت اأو ال�سجن. ويجب 
على االأ�سر اأن تتابع اأبناءها اإذا ظهرت عليهم عالمات 
مثل عدم الرغبة يف الذهاب للمدار�س اأو تاأخر مفاجئ 
يف م�ستواهم الدرا�سي اأو وجود اآالم اأو جروح اأو اإ�سابات 
انزواء  اأو  �سخ�سياتهم  يف  انك�سار  اأي  اأو  اأج�سامهم  يف 
طماأنتهم  ويجب  امل��ن��زل  يف  حتى  للعزلة  وميل  نف�سي 
واللني  باللطف  ذل��ك  اأ�سباب  ح��ول  منهم  واال�ستف�سار 

حتى يتبينوا حقيقة تلك االأ�سباب.
�سيا�سات  اتباع  للتعليم على  اأبوظبي  ويحر�س جمل�س 
تعزز قدرات االأطفال ورفع كفاءتهم وقدراتهم وتنمية 
والروح  ال�سعادة  وتر�سيخ  لديهم  االإي��ج��اب��ي  ال�سلوك 
املعنوية  روح��ه��م  ودرا���س��ة  الطلبة  قلوب  يف  االإيجابية 
�سليم  بناء جمتمع  اأج��ل  امل��دار���س وخارجها من  داخ��ل 

حتول  التي  النف�سية  العوائق  جميع  من  معافى  ق��وي 
القادر  ال��ف��رد  �سخ�سية  وب��ن��اء  االإن�����س��ان  تنمية  دون 
عالية  معنوية  ب��روح  احلياة  ظ��روف  مع  التعامل  على 

واإيجابية.
“ يف تعريف  “ ال��وق��اي��ة م��ن التنمر  ب��رن��ام��ج  و���س��اه��م 
بو�سائل  وال��ت��ع��ري��ف  التنمر  ب��اأن��واع  امل��در���س��ي��ة  ال��ل��ج��ان 
الرنامج يف  التدخل وتطبيق  املبكر وطرق  االكت�ساف 
املدر�سة وذلك جتنبا لالآثار املرتتبة على اإ�ساءة معاملة 
الدرا�سي  االأداء  �سعف  اإىل  ت���وؤدي  ق��د  ال��ت��ي  االأط��ف��ال 
مع  االإيجابية  العالقات  واإق��ام��ة  العمل  يف  و�سعوبات 
االآخ���ري���ن ح��ي��ث تت�سبب اإ����س���اءة م��ع��ام��ل��ة االأط���ف���ال يف 
واالجتماعية  االقت�سادية  التنمية  خطى  من  االإبطاء 
جهودا  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س  وي��ب��ذل  ال��دول��ة.  يف 
املدار�س  يف  للطلبة  امل��الئ��م��ة  البيئة  ت��وف��ري  يف  ك��ب��رية 
ويجري �سنويا ا�ستبيانات ر�سا بني الطلبة بهذا ال�ساأن 
ال�سيما يف جمال ال�سلوك الطالبي وهو ما ي�ساعد يف 
والوقاية  ال�سلوكية  للم�ساكل  الناجعة  احللول  و�سع 
م��ن��ه��ا وت��ك��م��ن اأه��م��ي��ة ال��ت��ع��اط��ي م���ع ظ���اه���رة التنمر 
املدر�سي من خالل مقاربة متكاملة تعمل على اإ�سراك 
الدعم  و�سبكات  واالإداري���ني  واملدر�سني  واالأ�سرة  االآب��اء 
حلل  نف�سه  املتنمر  ال��ط��ال��ب  اإىل  اإ���س��اف��ة  االج��ت��م��اع��ي 
امل�سكلة. والتخل�س من التنمر املدر�سي يقت�سي �سرورة 
اأ�س�س بيئة داعمة وراعية اجتماعيا يف املدر�سة  تر�سيخ 
ويف كل قاعات الدر�س بجانب تقدمي امل�ساعدة الالزمة 
حتى  وذل���ك  واأ���س��رت��ه  ال��ف��ردي  ال�سعيد  على  للطالب 
جلميع  احلق  والرتبوية  التعليمية  املوؤ�س�سات  ت�سمن 
اأجل  م��ن  مت�ساوية  ف��ر���س  على  احل�����س��ول  يف  الطلبة 
مهني  م�ستقبل  نحو  الطريق  وتعبيد  والتميز  النجاح 
بالنفع  وجمتمعه  واأ���س��رت��ه  ال�سخ�س  على  يعود  زاه��ر 
عالجية  مقاربات  امل��دار���س  باتباع  اإال  يتم  ل��ن  وه��ذا   .
االجتماعي  وامل��ح��ي��ط  امل��در���س��ي��ة  ثقافتها  م��ع  تن�سجم 

ملنت�سبيها .

•• عجمان-وام:

اىل  دره��م  األ��ف   200 مبلغ  اخل��ريي��ة  مكتوم  اآل  هيئة  قدمت 
م�ساهمة  بعجمان  اخلريية  النعيمي  را�سد  بن  موؤ�س�سة حميد 
تتبناه  ال��ذي  واملتعففة  امل�ستحقة  االأ�سر  م�سروع  دع��م  يف  منها 

املوؤ�س�سة.
و�سلم �سعادة مريزا ال�سايغ ع�سو جمل�س اأمناء هيئة اآل مكتوم 
اإىل ال�سيخة عزة بنت عبداهلل النعيمي  اخلريية �سيك الترع 
مبقر  اخلريية  النعيمي  را�سد  بن  حميد  موؤ�س�سة  ع��ام  مدير 
املوؤ�س�سة بعجمان. وثمنت ال�سيخة عزة النعيمي الدور الريادي 

بال�سكر  وخ�ست  اخلريية  والهيئات  اجلمعيات  به  تقوم  ال��ذي 
الدعم  تقدمي  يف  عليها  والعاملني  اخل��ريي��ة  مكتوم  اآل  هيئة 
يتعلق  فيما  �سيما  وال  اخلريية  اجلمعيات  وم��ب��ادرات  مًل�ساريع 

بدعم اال�سر امل�ستحقة واملتعففة.
العمل  �سري  النعيمي  عبداهلل  بنت  ع��زة  ال�سيخة  وا�ستعر�ست 
بناء  دعمها  من  امل�ستفيدة  والفئات  عملها  وطبيعة  باملوؤ�س�سة 
على توجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي 
من  م�ستمرة  ومبتابعة  عجمان  حاكم  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�سو 
�سمو ال�سيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان رئي�س 
جمل�س اأمناء املوؤ�س�سة لدعم االأ�سر املعوزة والعمل على ا�سعادها 

احتياجاتهم  وت��وف��ري  ق�ساياها  ك��اف��ه  وح���ل  معها  وال���وق���وف 
ال�سن  وك��ب��ار  واالأرام����ل  واملطلقات  االأي��ت��ام  وخا�سة  االأ�سا�سية 

واملر�سى .
وقدمت ال�سيخة عزة النعيمي نبذة تف�سيلية عن اأهم امل�ساريع 
واملبادرات واالأن�سطة والفعاليات والرامج املتعلقة بامل�ساعدات 
ال�سهرية التي تقدم لالأ�سر املحتاجة وامل�سجلة بقوائم املوؤ�س�سة 
ودعم  خ��دم��ة  امل��وؤ���س�����س��ة يف  �سيا�سة  ال��ع��م��ل ح�سب  ���س��ري  واآل��ي��ة 
امل�ستحقني. واأهدت ال�سيخة عزة النعيمي �سعادة مريزا ال�سايغ 
درع املوؤ�س�سة تقديرا للجهود املبذولة ل�سالح العمل االإن�ساين 

واخلريي.

ي�ستفيد منه 100 األف طالبًا وطالبة يف مناطق اإمارة اأبوظبي

جمل�س اأب�ظبي للتعليم وم�ا�ضالت الإمارات يطلقان م�ضروع »حافلتي« الذكي لتعزيز �ضالمة الطلبة

جهــ�د رائــدة لل�قايــة من التنمر يف مدار�س الدولة

•• دبي – الفجر:

 يف اإطار جهودهما لتعزيز م�ستويات 
املنقولني  للطلبة  وال�سالمة  االأم��ن 
كل من  اأطلق  املدر�سية،  باحلافالت 
و�سريكه  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س 
االإمارات  موا�سالت  اال�سرتاتيجي 
والذي  “حافلتي”،  الذكي  امل�سروع 
تعقب  م��ن  االأم����ور  اأول���ي���اء  �سُيمكن 
يومي  ب�سكل  الطلبة  اأبنائهم  رحلة 

يف طريقهم من واإىل املدر�سة.
وقال �سعادة حممد �سامل الظاهري 
العمليات  لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر 
للتعليم،  اأبوظبي  املدر�سية مبجل�س 
امل�سروع جاء �سمن حر�س  باأن هذا 
املجل�س لتوفري اأف�سل �سبل ال�سالمة 
الأبنائنا  امل���در����س���ي  ال���ن���ق���ل  خ�����الل 
بالتعليم  وال�سعي لالرتقاء  الطلبة، 
اآمنة  مدر�سية  بيئة  اأف�سل  وتوفري 
العربية  االإم����ارات  دول��ة  يف  للطلبة 

املتحدة. 
التي  امل���ب���ذول���ة  ب���اجل���ه���ود  واأ������س�����اد 
ي���ق���دم���ه���ا امل���ج���ل�������س ب���ال���ت���ع���اون مع 
امل�سروع  يف  االإم��������ارات  م���وا����س���الت 
“ ال�������ذي مت  “ ح���اف���ل���ت���ي  ال�����ذك�����ي 
االأمنية  الو�سائل  لتعزيز  اإط��الق��ه 
يف نقل الطلبة باحلافالت املدر�سية 
ول�سمان االأمان وال�سالمة للطلبة، 
املطروحة  الذكية  وت�سهم اخلدمات 
التعقب  اأجهزة  من  امل�سروع  ه��ذا  يف 
الأولياء  ال���ذك���ي  ال��ه��ات��ف  وت��ط��ب��ي��ق 

احلافالت  م���ك���ان  م��ع��رف��ة  االأم�������ور 
مما  منها،  اأبنائهم  ون���زول  و�سعود 
يحقق لهم متابعة مبا�سرة الأبنائهم، 
الطالب  ان��ت��ظ��ار  ف��رتة  �سيقلل  كما 
للحافلة خارج املنزل، حيث �سيتمكن 
ويل االأمر من معرفة مكان احلافلة 
وامل�سافة املتبقية لو�سولها للمنزل. 
م�سروع  اأن  ال���ظ���اه���ري،  واأ�����س����اف 
حافلتي جاء لتحقيق قفزات نوعية 
يف التغيري من اأجل توفري اأجود �سبل 
النقل االآمن الأبناء مدار�س جمل�س 
اأبوظبي للتعليم، كدولة متقدمة يف 
حملياً  الطلبة  اأبنائها  اأم��ان  تعزيز 

وعلى ال�سعيد العاملي. 
م���ن ج��ان��ب��ه ����س���رح ����س���ع���ادة حممد 
ع������ب������داهلل اجل������رم������ن م�����دي�����ر ع����ام 
ب���اأن امل�سروع  م��وا���س��الت االإم�����ارات، 
ي���ن���درج ���س��م��ن ���س��ع��ي امل��وؤ���س�����س��ة يف 
الدولة  اأه��داف  امل�ساهمة يف حتقيق 
التعليمية  امل��ن��ظ��وم��ة  ت��ط��وي��ر  ن��ح��و 

وال  املثالية  املدر�سية  البيئة  وتعزيز 
ال�سالمة  مبمار�سات  االرتقاء  �سيما 
خ�����الل ع��م��ل��ي��ة ال���ن���ق���ل امل���در����س���ي، 
القيادة  توجيهات  ي��رتج��م  م��ا  وه��و 
الر�سيدة باأن �سالمة اأبنائنا الطلبة 
ال  م�ساألة  واملقيمني  املواطنني  من 
اأثناء تنقلهم  تهاون فيها، خ�سو�ساً 
باحلافالت املدر�سية، قائاًل باأن ذلك 
يحتل حيزاً مهماً من ا�سرتاتيجيتنا، 
وله االأولوية الق�سوى حفاظاً على 

�سالمتهم.
واملهمة  ال��ن��وع��ي��ة  ب��اجل��ه��ود  واأ����س���اد 
ال����ت����ي ي���ب���ذل���ه���ا جم���ل�������س اأب���وظ���ب���ي 
االأمن  منظومة  تطوير  يف  للتعليم 
وال�������س���الم���ة ل��ل��ط��ل��ب��ة يف االإم��������ارة 
وال�سراكة مع موا�سالت  وبالتعاون 
االإمارات، مما اأثمر عن حزمة رائدة 
امل�سرتكة  وامل�����س��اري��ع  امل���ب���ادرات  م��ن 
ب����ني ال����ط����رف����ني يف ه������ذا اجل���ان���ب 
يف  ال�سالمة  جوانب  تطوير  بهدف 
اخلرات  وتوظيف  النقل،  عمليات 
من  لديهما  امل��ت��واف��رة  واالإم��ك��ان��ات 
املمار�سات  اأف�����س��ل  ت��ط��ب��ي��ق  خ����الل 
واملعايري املحلية والدولية يف جمال 
�سمان �سالمة الطلبة خالل الرحلة 

املدر�سية.
م���وا����س���الت  اأن  اجل�����رم�����ن  واأك���������د 
االإمارات حققت جناحات قيا�سية يف 
توفري النقل املدر�سي االآمن واملريح 
واملنتظم للطلبة يف خمتلف مناطق 
ال����دول����ة، مم���ا ج��ع��ل خ���دم���ة النقل 

ال���دول���ة حت��ت��ل مكانة  امل���در����س���ي يف 
الدول  يف  مثيالتها  ب��ني  م��ت��ق��دم��ة 
االأو����س���ط  ال�������س���رق  ودول  ال��ع��رب��ي��ة 

واأغلب دول العامل،
 وح���ول امل�����س��روع اأو���س��ح م��دي��ر عام 
ب�����اأن فكرة  م���وا����س���الت االإم���������ارات، 
مع  امل�����س��رتك  “حافلتي”  م�����س��روع 
يف  تتمثل  للتعليم،  اأبوظبي  جمل�س 
الطلبة  و�سالمة  اأمن  احلفاظ على 
باحلافالت  ال��ي��وم��ي  تنقلهم  اأث��ن��اء 
امل��در���س��ي��ة م��ن خ���الل ت��وف��ري نظام 
فعالة  خ�سائ�س  على  يحتوي  ذك��ي 
ِكن اأولياء  وتقنيات عالية اجلودة مُتَ
االأم�������ور م���ن م��ع��رف��ة م���ك���ان ن���زول 
و�سعود الطالب ومكان تواجده من 
وتبليغات  تنبيهات  اإخطارهم  خالل 
عر الهواتف واالأجهزة الذكية بعد 

حتميل التطبيق اخلا�س بامل�سروع.
واأ�ساف ميتلك امل�سروع العديد من 
معرفة  منها  االأخ����رى  اخل�سائ�س 

اإليها  ���س��ع��د  ال���ت���ي  ال���رح���ل���ة  رق�����م 
وحتديد  احلافلة،  ومكان  الطالب، 
�سرعتها،  على  وال��ت��ع��رف  م�����س��اره��ا، 
وحالة  وامل�����س��رف��ة،  ال�سائق  وب��ي��ان��ات 
الالزم لو�سولها،  الطريق، والزمن 
ما يوفر الكثري من الوقت واجلهد 
واالأط����م����ئ����ن����ان  االأم���������ر  ويل  ع���ل���ى 
املنقولني  ال���ط���ل���ب���ة  اأب����ن����ائ����ه  ع���ل���ى 
التابعة  امل��در���س��ي��ة  احل���اف���الت  ع��ر 

ملوا�سالت االإمارات.
واأ�سار �سعادته اإىل اأن املوؤ�س�سة عملت 
على توظيف اأجهزة وتقنيات حديثة 
اأجهزة  ا���س��ت��خ��دام  م��ث��ل  امل�����س��روع  يف 
ملعرفة   GPS System التعقب 
مكان احلافالت وا�ستخدام بطاقات 
وتطبيقات    NFCبتقنية الطلبة 
الفئات  مل��خ��ت��ل��ف  ال���ذك���ي���ة  ال���ه���ات���ف 
ومن�سقي  االأم��ور  كاأولياء  امل�ستفيدة 
وامل�سرفات  وال�����س��ائ��ق��ني  احل���رك���ة 

ومدراء املحطات.
وقد بداأت مراحل العمل يف امل�سروع 
منذ مار�س العام اجلاري ومت توزيع 
من  االأم����ور  اأول��ي��اء  على  البطاقات 
خ����الل امل����دار�����س يف ن��ه��اي��ة اأب���ري���ل، 
ا�ستخدام  مبرحلة  ال��ب��دء  ث��م  وم��ن 
ومعاجلة  النظام  ومراقبة  البطاقة 
امل�سروع  ت���واج���ه  ق���د  اأي�����ة حت���دي���ات 
لال�ستخدام  االأول��ي��ة  الفرتة  خ��الل 
ب��ا���س��ت��خ��دام الطالب  ���س��ت��ب��داأ  وال��ت��ي 
القارئ  ع��ل��ى  ل��ل��ب��ط��اق��ة ومت��ري��ره��ا 
احلافلة  مدخل  عند  املثبت  ال��ذك��ي 

�سباحاً،  اإل��ي��ه��ا  ���س��ع��وده  بعد  وذل���ك 
وب���ال���ت���ايل ي�����س��ج��ل ال���ن���ظ���ام دخ���ول 
اإىل  تنبيه  ب��ذل��ك  وي�����س��ل  ال��ط��ال��ب 
اأن  اإىل  ال�������س���اأن،  ب���ه���ذا  االأم�����ر  ويل 
من  نزوله  وقبل  املدر�سة  اإىل  ي�سل 
احلافلة ميرر البطاقة على القارئ 
اخل����روج من  لت�سجيل  اأخ����رى  م���رة 
اآخر  تنبيه  ي�سل  وجم��دداً  احلافلة، 
الطالب  ب��و���س��ول  االأم�����ر  ويل  اإىل 
اإىل املدر�سة، وتكرر نف�س العملية يف 
رحلة العودة من املدر�سة اإىل املنزل.

موا�سالت  ب������اأن  اجل����رم����ن  وذك������ر 
االإمارات انتهت من طباعة وبرجمة 
جميع البطاقات جلميع الطلبة وفق 
البيانات التي مت توفريها من خالل 

وتوزيعها  للتعليم،  اأبوظبي  جمل�س 
على  املدر�سية  االإدارات  خ��الل  م��ن 
باآليات  وت��ع��ري��ف��ه��م  االأم�����ور  اأول���ي���اء 
ع��م��ل��ه��ا وم����زاي����اه����ا واالإر��������س�������ادات 
ال��واج��ب ات��ب��اع��ه��ا م��ن ق��ب��ل الطلبة 
خ�����الل ا����س���ت���خ���دام ال���ب���ط���اق���ة. كما 
ع��م��ل��ت م���وا����س���الت االإم�������ارات على 
ل�سائقيها  البطاقات  نف�س  اإ���س��دار 
على  وت�����دري�����ب�����ه�����م  وم���������س����رف����ي����ه����ا 
ا�ستخدامها والتاأكيد على اإ�سرافهم 
لتعليمات  ال��ط��ل��ب��ة  ت��ط��ب��ي��ق  ع���ل���ى 
ا�ستخدام البطاقة بال�سكل ال�سحيح، 
امل�سروع  ت��ع��م��ي��م  اإىل  ب���االإ����س���اف���ة 
واملعنيني  امل��خ��ت�����س��ني  ك���اف���ة  ع���ل���ى 
حيث  املوؤ�س�سة،  يف  املدر�سي  بالنقل 

“حافلتي”  م�سروع  من  �سي�ستفيد 
من  وط��ال��ب��ة  ط��ال��ب��اً   100،000
مناطق  يف  التعليمية  املراحل  كافلة 

اأبوظبي والعني والظفرة.
يذكر باأن التطبيق اخلا�س بامل�سروع 
متوفر على متجري االأندرويد وال�
اأو  )ح��اف��ل��ت��ي  ا���س��م  حت���ت    IOS
ويل  على  ويتعني   ،)Hafilaty
الذكي  ه��ات��ف��ه  ع��ل��ى  حتميله  االأم����ر 
وت�سجيل الدخول للنظام من خالل 
االإم���ارات���ي���ة اخلا�س  ال��ه��وي��ة  رق����م 
لت�سله  امل��در���س��ة،  ل��دى  وامل�سجل  ب��ه 
اخلا�سة  وال��ت��ن��ب��ي��ه��ات  االإ����س���ع���ارات 
بتتبع رحلة اأبنائه الطلبة على منت 

احلافلة املدر�سية ب�سكل يومي.  

هيئة اآل مكت�م تدعم م�ضروع النعيمي اخلريية لالأ�ضر املتعففة بـ » 200« األف درهم

•• دبي-وام:

 كرمت دائ��رة االأرا���س��ي واالأم���الك يف دب��ي �سركائها اال�سرتاتيجيني من 
مكاتب الو�ساطة العقارية وعدد من املواقع االإلكرتونية.

العقاري  التنظيم  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  املدير  نائب  الها�سمي  يو�سف  وق��ال 
الذراع التنظيمي الأرا�سي دبي ان تنظيم هذا احلفل ياأتي بهدف رفع كفاءة 
الو�سطاء العقاريني يف ال�سوق العقاري وذلك من خالل ت�سجيع املناف�سة 
بينهم لتقدمي اأف�سل اخلدمات للم�ستثمرين واملتعاملني واإيجاد احلوافز 

املنا�سبة لهم لتقدمي خدمات متميزة للمتعاملني.
وثمن الدور الذي تقوم به مكاتب الو�ساطة العقارية واملواقع االإلكرتونية 
وال�سيما اجلانب املتعلق بتعزيز امل�سداقية يف ال�سوق العقاري اإ�سافة اإىل 
الرتويج لدبي وعقارتها كواحدة من اأف�سل الوجهات العقارية يف العامل 

من حيث الثقة واجلودة وال�سفافية.

اأرا�ضــي دبـــي تكــــرم 
�ضركاءها ال�ضرتاتيجيني العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/03398/2017 / جتاري    
ال�صادر يف الدعوى رقم 02/01357/2017  جتاري - ايجارات بالن�صر

اىل املنفذ �سده :  اأي بي ام جي - �س م ح  جمهول حمل االقامة   
حيث تقدم طالب التنفيذ : جمموعة اعمار مولز - �س م ع 

وجممع الذهب واالملا�س - �س ذ م م  
 ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي باالتي:

1- باخالء املاأجور وت�سليمه خالية من ال�سواغل 
2- مع بالزام املدعي عليها ب�سداد مبلغ 36.015 درهم وما ي�ستجد من اجر من 
 تاريخ 2016/9/20 �ساملة ر�سوم اخلدمات واملياه املردة وحتى االخالء الفعلي 

3- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 
لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�سة ع�سر يوم من 
تاريخ الن�سر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �سوف يتم 

اتخاذ االجراءات القانونية املنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ض املنازعات اليجارية
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•• دبي-وام:

عقاري  مطور   1100 نحو  دب��ي  ومياه  كهرباء  هيئة  وجهت 
اإىل اجلهات احلكومية وال�سركات  اإ�سافة  وا�ست�ساري ومقاول 
ال���ك���رى ب�����س��رورة ت��رك��ي��ب م���ول���دات ك��ه��رب��اء اح��ت��ي��اط��ي��ة يف 
امل�سروعات احليوية تنفيذا للقرار الذي اأ�سدره �ساحب ال�سمو 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد 
جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل. واأجرت اللجنة املخت�سة 
اال�ست�سارات  لتقدمي  ميدانية  زي���ارات  الهيئة  �سكلتها  ال��ت��ي 
على  املخت�سة  الفرق  وتدريب  العمل  خطط  ومتابعة  الفنية 
امل��واق��ع احليوية يف  ال��ط��وارئ يف خمتلف  التعامل مع ح��االت 
املنتدب  الع�سو  الطاير  حممد  �سعيد  �سعادة  وق��ال  االإم����ارة. 
وتوجيهات  روؤي��ة  اإط��ار  “ نعمل يف  للهيئة  التنفيذي  الرئي�س 
لتعزيز  م��ك��ت��وم  اآل  را���س��د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب 
ريادة دبي على امل�ستوى العاملي وموا�سلة درب الريادة والتميز 
امل�ستوى ت�سهم يف تعزيز جودة احلياة  لتقدمي خدمات عاملية 
�سكلت  الهيئة  اأن  واأ�ساف   .« والزائرين  واملقيمني  للمواطنني 
ال�سيخ  ال�سمو  اأ�سدره �ساحب  الذي  القرار  ملتابعة  جلنة عليا 
حممد بن را�سد اآل مكتوم وو�سعت خطة عمل ت�سمنت عددا 
من االإجراءات منها توفري مولدات متحركة يف جميع االأماكن 

املطلوبة  بال�سرعة  ال�سرورة  عند  التواجد  ل�سمان  احليوية 
واملتابعة مع املطورين العقاريني لرتكيب مولدات احتياطية 
اال�سرتاطات  وو���س��ع  اجل��دي��دة  احل��ي��وي��ة  امل�����س��اري��ع  جميع  يف 
امل��ب��اين واملن�ساآت  ل��ذل��ك وال��ت��ن�����س��ي��ق م��ع  ال���الزم���ة  وامل��ع��اي��ري 

احليوية القائمة مبا يف ذلك املطارات وامل�ست�سفيات والفنادق 
ال�سياحية  واملرافق  احلكومية  واملوؤ�س�سات  التجارية  واملراكز 

وغريها للتاأكد من وجود املولدات االحتياطية الكافية.
م�سحا  اأج��رت  املخت�سة  اللجنة  اأن  اإىل  الطاير  �سعادة  واأ���س��ار 

بالتن�سيق  امل�سروعات احليوية يف دبي  �سامال جلميع  ميدانيا 
املتطلبات  لتحديد  التعميم  �سملها  التي  اجلهات  مع  املبا�سر 
كهرباء  م���ول���دات  ل��ت��وف��ري  امل��ط��ل��وب��ة  التف�سيلية  واالأح���م���ال 
الطابع  ذات  احليوية  واملن�ساآت  وامل��راف��ق  املباين  يف  احتياطية 
احل�ساري وال�سياحي والتجاري يف اإمارة دبي ل�سمان تزويدها 
العتبارات  الطارئة  احل��االت  يف  الالزمة  الكهربائية  بالطاقة 
االأمان وال�سالمة العامة وتاأمني الراحة للمجتمع واجلمهور 
لتغطية  كافية  االحتياطية  املولدات  تكون قدرة هذه  اأن  على 
اإجراء ال�سيانة  املتطلبات االأ�سا�سية لهذه املباين والتاأكد من 
احلاالت  يف  االحتياطية  املولدات  هذه  عمل  ل�سمان  الدورية 
مراعاة  م��ع  منا�سب  ووق��ت  فعال  ب�سكل  ذل��ك  ت�ستدعي  التي 
زارتها  التي  االأم��اك��ن  قائمة  وتت�سمن  ال�سالمة.  ا�سرتاطات 
دبي  م��ط��ارات  احل�سر  ال  امل��ث��ال  �سبيل  على  املخت�سة  اللجنة 
ال��ع��رب ومول  ومدينة جمريا وب��رج خليفة وم��ول دب��ي وب��رج 
االإمارات وابن بطوطة مول واأبراج االإمارات ومركز دبي املايل 
العاملي ومركز التنني للت�سوق ومدينة دبي لالإعالم وتلفزيون 

دبي وغريها من االأماكن.
احليوية  امل��راف��ق  لتغطية  ج��ار  العمل  اأن  اإىل  الهيئة  واأ���س��ارت 
ا�ست�ساريني  ال��ت��ج��اري��ة  امل���راك���ز  بع�س  عينت  ح��ي��ث  االأخ�����رى 

لدرا�سة اآلية تنفيذ القرار وتنفيذ املتطلبات الالزمة.

اأمل القبي�ضي ورئي�ضة مالطا ت�ؤكدان �ضرورة التعاون والتن�ضيق الدويل ملكافحة الإرهاب وجتفيف منابعه
•• باري�س-وام:

رئي�سة  القبي�سي  ع��ب��داهلل  اأم���ل  ال��دك��ت��ورة  م��ع��ايل  ال��ت��ق��ت   
املجل�س الوطني االحتادي فخامة ماري لويز كولريو بريكا 
رئي�سة جمهورية مالطا .. وذلك على هام�س م�ساركتها يف 
والثقافة  والعلوم  للرتبية  املتحدة  االأمم  منظمة  موؤمتر 
اليون�سكو الذي يعقد يف العا�سمة الفرن�سية باري�س بعنوان 

القوة الناعمة: دعم متكني وقيادة املراأة .
ويف بداية اللقاء .. نقلت معايل الدكتورة القبي�سي حتيات 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و���س��اح��ب  اهلل  حفظه 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
اآل نهيان  رعاه اهلل و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة اإىل 
مالطا  جلمهورية  �سموهم  ومتنيات  مالطا  رئي�سة  فخامة 
ب��دوام الرقي واالزده��ار والتقدم يف �ستى  و�سعبها ال�سديق 

املجاالت.
بريكا معايل  لويز كولريو  .. حملت فخامة ماري  بدورها 
لدولة  احلكيمة  القيادة  اإىل  حتياتها  القبي�سي  ال��دك��ت��ورة 
اأوجه  وت��ط��وي��ر  تعزيز  احل��ر���س على  م��وؤك��دة   .. االإم�����ارات 
عالقات التعاون مع دولة االإم��ارات يف املجاالت كافة نظرا 
ملا تتمتع به االإمارات من مكانة اقت�سادية وجتارية وثقافية 
تنموية  ت��ط��ورات  م��ن  ت�سهده  وم��ا  وعربيا  خليجيا  م��وؤث��رة 
�سيا�سة  م��ن  ب��ه  تتمتع  وم��ا  �سريعة  وح�����س��اري��ة  وع��م��ران��ي��ة 
واال�ستقرار  وال�سلم  االأم���ن  على  للحفاظ  داع��ي��ة  حكيمة 

الدوليني .. االأمر الذي �ساهم يف اإك�سابها �سمعة عاملية طيبة 
املحافل  �ستى  ويف  املتقدم  العامل  دول  بني  متميزة  ومكانة 
الدولية. وتبادلت معايل الدكتورة القبي�سي ورئي�سة مالطا 
احلديث حول خمتلف الق�سايا يف ال�سرق االأو�سط واملنطقة 
والعامل .. وبحثتا �سبل تعزيز عالقات التعاون بني البلدين 
يف خمتلف املجاالت. وخالل اللقاء .. ثمنت رئي�سة مالطا 
خطوات متكني املراأة التي تتبعها دولة االإمارات يف خمتلف 
القطاعات من حيث اإ�سراكها يف جميع مراكز واأجهزة �سنع 
التنمية  خ��ط��وات  جميع  يف  ف��اع��ال  �سريكا  وجعلها  ال��ق��رار 

واال�ستدامة التي تطمح اإليها الدولة.
املجاالت  يف  التعاون  عالقات  تعزيز  اأهمية  اجلانبان  واأك��د 
ال�سيا�سية والرملانية واالقت�سادية واال�ستثمارية والتجارية 
واأهمية اإن�ساء جلنة �سداقة برملانية بهدف تفعيل عالقات 
التعاون يف �ستى املجاالت ودعم خمتلف املوؤ�س�سات يف البلدين 
البلدين  و���س��ع��ب��ي  ق��ي��ادت��ي  وت��ط��ل��ع��ات  ح��ر���س  يج�سد  مب��ا 
املوؤ�س�سات الرملانية خالل  التن�سيق بني  ال�سديقني ويعزز 

امل�ساركة يف الفعاليات الرملانية الدولية.
ال�سداقة  اإن�����س��اء جل��ن��ة  اأه��م��ي��ة  اأك����دا   .. االإط�����ار  ه���ذا  ويف 
كافة  باملجاالت  البلدين  بني  التعاون  تعزيز  يف  الرملانية 
.. ال �سيما االقت�سادية واال�ستثمارية والتجارية مبا يدعم 

عملها وي�سهل تنقل امل�ستثمرين ورجال االأعمال.
 - ال��وط��ن��ي  املجل�س  اإن  القبي�سي  ال��دك��ت��ورة  م��ع��ايل  وق��ال��ت 
كموؤ�س�سة ت�سريعية - حري�س على امل�ساهمة يف جهود �سنع 
تعزيز  على  نحر�س  اإننا  .. م�سيفة  واأف�سل  اآم��ن  م�ستقبل 
هذه اجلهود وامل�ساهمة فيها من خالل م�ساركة الرملانيني 

ومن خالل عملهم والعالقات مع برملانات العامل .. م�سرية 
ال��رمل��ان��ي��ة ع��ر تعزيز  امل��وؤ���س�����س��ات  ت��ع��زي��ز دور  اأه��م��ي��ة  اإىل 
اإىل  الرامية  اجلهود  يف  وامل�ساركة  الرملانية  الدبلوما�سية 
حماربة االإرهاب والتطرف ومد ج�سور التوا�سل والتعاون 

بني املجتمعات.
العالقات  ت��ع��زي��ز  اأه��م��ي��ة  ت��اأك��ي��د   - ال��ل��ق��اء  خ����الل   - ومت 
ال��ث��ن��ائ��ي��ة وال�����س��راك��ة اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ب��ني ال��ب��ل��دي��ن لدعم 
توافر  ظل  يف  امل�سرتكة  املنافع  وحتقيق  امل�سرتك  التعاون 
دولة  من  كل  بها  تتمتع  التي  واملتنوعة  الكبرية  االإمكانات 
النظر  وجهات  تبادل  مت  كما  مالطا.  وجمهورية  االإم���ارات 
الراهنة  والدولية  االإقليمية  الق�سايا  حول  اجلانبني  بني 
اتفق  .. حيث  وليبيا  والعراق  و�سوريا  اليمن  وخ�سو�سا يف 
واال�ستقرار  واالأم���ن  ال�سلم  حتقيق  اأهمية  على  اجل��ان��ب��ان 
اأف�سل  ل��ت��وف��ري م�ستقبل  امل��ب��ذول��ة  اجل��ه��ود  ودع���م  ال��ع��امل��ي 
كل  يف  املن�سود  واال�ستقرار  االأم��ن  وحتقيق  العامل  ل�سعوب 

بقاع العامل.
وبحثت معايل رئي�سة املجل�س الوطني االحتادي مع فخامة 
العالقات  وتطوير  تعزيز  �سبل  مالطا  جمهورية  رئي�سة 
الثنائية بني البلدين يف خمتلف املجاالت مبا يعود بالنفع 
حتقيق  يف  وي�ساهم  ال�سديقني  وال�سعبني  البلدين  على 
على مواجهة  ويعمل  بالعامل  الدوليني  واال�ستقرار  االأم��ن 

االإرهاب وحماربته وجتفيف منابع متويله.
واتفقت اجلانبان على اإدانة كافة اأ�سكال االأعمال االإرهابية 
التي تقتل املدنيني االأبرياء ورف�س كافة �سورها التي تهدد 
موؤكدين   .. املجتمعات  ومت��زق  وا�ستقرارها  ال���دول  �سيادة 

�سرورة تعزيز التعاون والتن�سيق الدويل من اأجل مكافحة 
خالل  من  وم�سادره  منابعه  وجتفيف  وحماربته  االإره��اب 
تبني ا�سرتاتيجية دولية �ساملة للجوانب االأمنية والفكرية 
كافة  وقطع  االإرهابية  التنظيمات  تلك  لدحر  وال�سيا�سية 

و�سائل الدعم والتمويل عنها.
االإمارات  دول��ة  مواقف  القبي�سي  الدكتورة  معايل  واأك���دت 
القانون  تنفيذ  ع��ل��ى  وح��ر���س��ه��ا  الق�سايا  م��ن  ع���دد  ح��ي��ال 
ال��دول��ي��ة وااللتزام  ال�����س��رع��ي��ة  ال����دويل االإن�����س��اين وم���ب���داأ 
اأن التحالف العربي  اإىل  بقرارات جمل�س االأمن .. م�سرية 
يف اليمن جاء للحر�س على تنفيذ ال�سرعية الدولية وبناء 

على مطلب احلكومة ال�سرعية اليمنية.
بالبعد  تهتم  االإم�����ارات  اأن  اإىل  ن��وه��ت   .. ال�����س��دد  ه��ذا  ويف 
وت�ساهم  فيها  للم�ساعدات  م��ان��ح  اأك���ر  وتعتر  االإن�����س��اين 
ب�سكل فاعل يف عملية اإعادة االإعمار وتقدم كل الدعم اأي�سا 

ال�ستتباب االأمن وحماية املدنيني.
�سيا�سية  حللول  ت�سعى  االإم���ارات  دول��ة  اأن  معاليها  واأك���دت 
م�سددة   .. والعامل  املنطقة  االأزم��ات يف  ملختلف  دبلوما�سية 
على التزام الدولة بن�سر اأفكار الت�سامح والتعاي�س ال�سلمي 
تعتر  باأنها  االإم���ارات  وا�سفة  املجتمع  االآخ��ر يف  واح���رتام 
اأفراد املجتمع الفتة يف  منوذجا يف الت�سامح والتعاي�س بني 
هذا االإطار اإىل اأنها حتت�سن نحو 200 جن�سية. واأطلعت 
معايل الدكتورة القبي�سي فخامة ماري بريكا على م�سرية 
االإم��ارات يف  التي حققتها دولة  ال�ساملة  التطور والنه�سة 
جميع املجاالت بف�سل القيادة الر�سيدة وعلى راأ�سها �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 

اهلل و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب 
رع��اه اهلل  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س 
و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 

اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة.
بني  ال��ت��ع��اون  تفعيل  على  احل��ر���س  اإىل  معاليها  واأ����س���ارت 
يف  توجهاتهما  دع��م  �سيما  ال  امل��ج��االت  جميع  يف  اجلانبني 
الق�سايا ذات االهتمام امل�سرتك ملا حتققه هذه ال�سراكة من 
مزيد من التفاهم والتعاون والتن�سيق على ال�سعيد الدويل 
واالأمن  ال�سالم  اإ�ساعة  ذل��ك  وم��ن  مثل  عليه  البناء  ميكن 
احرتام  وتاأكيد  الق�سايا  خمتلف  حيال  ال��دويل  والتعاون 
املتحدة  واأه�����داف االأمم  م��ب��ادئ  واإع�����الء  االإن�����س��ان  ح��ق��وق 
والقانون الدويل وعدم التدخل يف ال�سوؤون الداخلية للدول 
القبي�سي  الدكتورة  وا�ستعر�ست معايل  الوطنية.  وال�سيادة 
والتخطيط  امل�����س��ت��ق��ب��ل  ا���س��ت�����س��راف  يف  ال���دول���ة  ت��وج��ه��ات 
القت�ساد ما بعد النفط ومل�ستقبل تتنوع فيه موارد الدخل 
ك��وادر موؤهلة مع احلر�س على ج��ودة احلياة  وتعد خالله 
االإيجابية  ون�����س��ر  وال��ع��م��ل  وال��ب��ي��ئ��ة  امل��ق��دم��ة  واخل���دم���ات 
والفاعلية مع ال�سغار والكبار مع االهتمام الكبري بال�سباب. 
التعاون  اأهمية  اأكدت فخامة رئي�سة مالطا   .. ومن جهتها 
بني بالدها ودول��ة االإم��ارات يف خمتلف املجاالت .. م�سرية 
اإىل اإمكانية التن�سيق وتفعيل التعاون وال�سراكة واال�ستفادة 
الطاقة  وخا�سة  املجاالت  خمتلف  يف  البلدين  خ��رات  من 
الدولتني  العالقات بني  تعزيز  اأهمية  اأكدت  كما  املتجددة. 
.. مركزة  يف اجلوانب االقت�سادية واالجتماعية والثقافية 

على اجلانب ال�سياحي.

•• دبي-وام:

االأن�سطة  ب��رام��ج  دب��ي  ل�سرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة  اأطلقت   
" باالإرادة  �سعار  2017 حتت  لعام  ال�سيفية  الطالبية 
�سيفنا خري و�سعادة " وذلك يف نادي �سباط �سرطة دبي 

بالقرهود.

العامة  االإدارة  م��دي��ر  ن��ائ��ب  �سهيل  خ��ال��د  العميد  واأك���د 
االأن�سطة  دورات  اأن  دب���ي  ���س��رط��ة  يف  امل��ج��ت��م��ع  الإ���س��ع��اد 
والفردية  احلياتية  املهارات  تنمية  اإىل  تهدف  ال�سيفية 
�سنوات   8 عمر  من  الوطن  وبنات  اأبناء  من  للمنت�سبني 

وحتى عمر 18 �سنة.
واأ�سار اإىل اأن �سرطة دبي داأبت منذ قرابة 25 عاما على 

اإطالق برامج �سيفية تفعل دورها املجتمعي وتعمل على 
يعود  مبا  والطالبات  الطلبة  وم��واه��ب  ق��درات  اكت�ساف 

بالنفع والفائدة عليهم وعلى جمتمعهم.
دورات  �سمن  املطروحة  بالرامج  �سهيل  العميد  واأ�ساد 
امل����ه����ارات احلياتية  ت��ن��م��ي  ال���ت���ي  ال�����س��ي��ف��ي��ة  االأن�����س��ط��ة 
للمنت�سبني من اأبنائنا وبناتنا خالل فرتة ال�سيف والتي 

ا�ستقطبت هذا العام اأكر من 500 م�سارك.
ال����دورات  م��ن��ه��ا  دورة   11 ال�سيفية  ال���رام���ج  وت�����س��م��ل 
�سرطة  اأك��ادمي��ي��ة  م��ن  ك��ل  يف  اإقامتها  امل��زم��ع  الع�سكرية 
والطوارئ  واملن�ساآت  الهيئات  الأمن  العامة  واالإدارة  دبي 
واالإ�سعافات  الواعد  املتحري  ودورة  حتا  �سرطة  ومركز 
االلكرتونية  االأج��ه��زة  و�سيانة  اخل��ي��ل  ورك���وب  االأول��ي��ة 

وكرة  املفتوحة  املياه  يف  الغو�س  ودورة  التوعية  و�سفراء 
القدم الأبناء ال�سباط وغريها.

مدير  اجل��الف  خلفان  العقيد  ال���دورات  انطالق  ح�سر 
املن�سق  ال�سعدي  اهلل  عبد  وال��رائ��د  ال�سباط  ن��ادي  اإدارة 
العام لالأن�سطة ال�سيفية والرائد ح�سني حممود من�سق 

عام الدورة اخلا�سة بالفتيات.

•• اأبوظبي-الفجر: 

لل�سياحة  اأب���وظ���ب���ي  ه��ي��ئ��ة  وق���ع���ت 
وال��ث��ق��اف��ة وال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة للقوات 
امل�سلحة مذكرة تفاهم ب�ساأن التعاون 
والربط االإلكرتوين لنظام ترخي�س 
ال��ف��ع��ال��ي��ات يف اإم�����ارة اأب��وظ��ب��ي، مبا 
اإج�����راءات  وت�����س��ه��ي��ل  تقليل  ي�سمن 
الفعاليات، مع  وترخي�س  ت�سجيل 
اإم���ك���ان���ي���ة احل�������س���ول على  ت����وف����ري 
بوابة  ع���ر  ل��ل��ف��ع��ال��ي��ات  ت��رخ��ي�����س 
اأخذ  م��ن  موحدة بداًل  اإل��ك��رتون��ي��ة 
امل���واف���ق���ات ال����الزم����ة م���ن ك���ل جهة 

متخ�س�سة على حدة.
اأبوظبي  هيئة  املذكرة عن  وقع  وقد 
ل��ل�����س��ي��اح��ة وال��ث��ق��اف��ة ���س��ع��ادة �سيف 
اأبوظبي  ه��ي��ئ��ة  ع���ام  م��دي��ر  غ��ب��ا���س، 

عن  وبالنيابة  وال��ث��ق��اف��ة،  لل�سياحة 
القيادة العامة للقوات امل�سلحة اللواء 
الركن �سامل �سعيد غافان اجلابري، 
رئي�س هيئة االإدارة والقوى الب�سرية، 
يوليو   2 االأح��د  اليوم  �سباح  وذل��ك 
لل�سياحة  اأب��وظ��ب��ي  ه��ي��ئ��ة  م��ب��ن��ى  يف 

والثقافة الرئي�سي.
تتويجاً  االت����ف����اق����ي����ة  ه������ذه  ت�����اأت�����ي 
لعالقات التوا�سل والتعاون املتبادلة 
القيادة  م����ع  ال��ه��ي��ئ��ة  ت���رب���ط  ال���ت���ي 
خمتلف  يف  امل�سلحة  للقوات  العامة 
املجاالت والتي تهدف اإىل اال�ستفادة 
م��ن االإم��ك��ان��ي��ات واخل����رات املتاحة 
اأف�����س��ل اخلدمات  ت��ق��دمي  ل�����س��م��ان 
للجمهور ب�سرعة وجودة عالية، اإىل 
التقنيات يف  اأف�����س��ل  تطبيق  ج��ان��ب 
جم������ال اخل�����دم�����ات االإل����ك����رتون����ي����ة 

واالأنظمة للحكومة الذكية واحللول 
اأف�سل  ومواكبة  املبتكرة  االإبداعية 
تن�سيط  العاملية يف جمال  املمار�سات 
ال�سياحة واأمن الفعاليات واالأن�سطة 
ال�سياحية يف اإمارة اأبوظبي وحتقيق 
االأه�����داف اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ل��ك��ٍل من 
والثقافة  لل�سياحة  اأب��وظ��ب��ي  هيئة 

والقيادة العامة للقوات امل�سلحة.
غبا�س،  �سعيد  ���س��ي��ف  ���س��ع��ادة  وق����ال 
لل�سياحة  اأبوظبي  هيئة  ع��ام  مدير 
والثقافة: ي�سهم التعاون بني الهيئة 
يف  امل�سلحة  للقوات  العامة  والقيادة 
ترخي�س  لنظام  االإلكرتوين  الربط 
الفعاليات يف اإمارة اأبوظبي يف تعزيز 
اال����س���ت���ف���ادة ال��ق�����س��وى م���ن ق����درات 
واإمكانات الطرفني وتفعيل التن�سيق 
حملياً  احل���ك���وم���ي���ة  اجل����ه����ات  ب����ني 

ترجمة  اإىل  ي������وؤدي  مب���ا  ووط���ن���ي���اً، 
بتظافر  احلكيمة  القيادة  توجيهات 
اجل���ه���ود يف ���س��ب��ي��ل رف��ع��ة االإم������ارات 
وتطوير منظومة اخلدمات املقدمة 

جلميع �سرائح املجتمع.
مذكرة  توقيع  اأن  على  غبا�س  واأّك���د 
ال���ت���ف���اه���م ب����ني ال���ه���ي���ئ���ة وال���ق���ي���ادة 
الربط  يف  امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  ال��ع��ام��ة 
ترخي�س  ل����ن����ظ����ام  االإل��������ك��������رتوين 
اأف�سل  م�ستويات  يحقق  الفعاليات 
للخدمات مبعايري اأف�سل املمار�سات 
ال��ع��امل��ي��ة، وي�����س��اع��د ال��ط��رف��ني على 
تعزيز دورهما املجتمعي والوطني كلٌّ 
يف جمال اخت�سا�سه، ليكونا قادرين 
االإلكرتوين  ال��ت��ح��ول  حت��ف��ي��ز  ع��ل��ى 
وت�سهيل  احل���ك���وم���ي���ة  ل���ل���خ���دم���ات 
ت��ن��ظ��ي��م ال��ف��ع��ال��ي��ات وت���وف���ري جميع 

اال�ستفادة من  �سروط جناحها عر 
بنية معلوماتية ي�سرية و�سريعة.

الركن  �سرح اللواء  ج��ان��ب��ه،  وم���ن 
رئي�س  اجلابري  غافان  �سعيد  �سامل 
الب�سرية، اأن  وال��ق��وى  االإدارة  هيئة 
توقيع االتفاقية جاء يف اإطار تنفيذ 
ال��ع��ام��ة للقوات  ال��ق��ي��ادة  ت��وج��ي��ه��ات 
مع  وال��ت��ك��ام��ل  امل�سلحة بالتعاون 
وتذليل  احلكومية  اجلهات  خمتلف 
ال��ع��ق��ب��ات ن��ح��و ت��ك��ام��ل اجل���ه���ود مع 
واالأهلية  احلكومية  املوؤ�س�سات  كافة 
االأداء  م�ستوى  رف��ع  يف  ي�ساهم  مب��ا 

وفق اأرقى املقايي�س العاملية.
الطرفني  اجل������اب������ري اأن  واأ������س�����اف 
�سيعمالن من خالل خطة عمل على 
و�سع االقرتاحات واحللول املنا�سبة 
اإ�سافة  العامة  امل�سلحة  يخدم  مب��ا 

اإىل تبني االإجراءات املنا�سبة ملواكبة 
ال��رب��ط االإل��ك��رتوين ب��ني الطرفني، 
بهدف ت�سهيل عملية تنظيم وتوحيد 
اآلية ترخي�س الفعاليات يف اأبوظبي، 
متخ�س�سة  اأو  ترفيهية  كانت  �سواء 
مع  يتما�سى  مب��ا  االأع���م���ال،  ب��ق��ط��اع 
اأبوظبي  خطة  اأه���داف  اأح��د  حتقيق 

�سياحية  وجهة  اأبوظبي  تكون  اأن  يف 
جاذبة ذات طابع متميز.

جانب  م��ن  التفاهم  م��ذك��رة  وت�سهم 
البيئة كهدف  اآخ��ر يف احلفاظ على 
اأ�سا�سي من اأهداف ا�ستدامة التنمية 
الإم����ارة اأب��وظ��ب��ي ع��ر االن��ت��ق��ال من 
الورقية  امل�ستندات  ت���داول  مرحلة 

اإىل نظام البيئة اخل�سراء.
وت���ن�������س االت���ف���اق���ي���ة ع���ل���ى ال����ت����زام 
التام  والتن�سيق  بالتعاون  الطرفني 
املتبادلة  اجلهود  وب��ذل  بينهما  فيما 
والبناءة يف �سبيل تر�سيخ مكانة اإمارة 
النوعية  اخل��دم��ات  وج���ودة  اأبوظبي 

و�سرعة االإجناز يف تقدميها.

•• ال�صارقة- وام:

اأجنزتها  التي  مركبتي   -MOI بلغ عدد املعامالت على التطبيقات الذكية
االأول  الن�سف  ال�سارقة خالل  �سرطة  وال�سائقني يف  االآليات  تراخي�س  اإدارة 
من العام اجلاري 63863 معاملة مقارنة ب� 26315 خالل الن�سف االأول 

من العام املا�سي.
وال�سائقني  االآل��ي��ات  تراخي�س  اإدارة  م��دي��ر  اجل���الف  حميد  امل��ق��دم  واأو���س��ح 
باالإنابة اأن عدد املعامالت املرورية التي اأنهتها االإدارة ارتفع بن�سبة 143 يف 
املائة مقارنة بالفرتة نف�سها من العام املا�سي لت�سجل بذلك زيادة ملحوظة 
اأو�ساط  الوا�سع يف  الر�سا والرتحيب  .. وهو ما عك�س  يف حجمها ونوعيتها 
العمالء عن م�ستوى و�سرعة االإجناز وجممل اخلدمات التي تقدمها �سرطة 

املبادرات  من  العديد  وج��ود  اإىل  واأ���س��ار  الذكية.   التطبيقات  عر  ال�سارقة 
ا�ستجابة الأه��داف حكومة  النور قريبا  التي �سرتى  الذكية  التطبيقات  عر 
دولة االإمارات العربية املتحدة يف حتويل اخلدمات اإىل ذكية والت�سهيل على 
يف  الداخلية  وزارة  يف  القيادة  ومبتابعة  اخلدمة  على  احل�سول  يف  املتعامل 

حت�سني اخلدمات املقدمة ب�سكل م�ستمر.
اإ���س��ع��اد املتعاملني م��ن خ��الل ت��ق��دمي خدمات  واأك���د اجل���الف احل��ر���س على 
متميزة تلبي تطلعاتهم وتنال ر�ساهم من خالل ال�سعي لال�ستفادة من كافة 
التقنيات والتطبيقات الذكية يف تي�سري اخلدمات املقدمة للجمهور ومتكني 
املتعاملني من اإجناز معامالتهم وهم يف مواقع عملهم اأو �سكنهم دون حاجة 
من  الآخ��ر  موقع  من  واالنتقال  االإدارة  اإىل  باأنف�سهم  احل�سور  م�ساق  لتكبد 

اأجل احل�سول على هذه اخلدمات.

ال�ضارقة  ل�ضرطة  الذكية  التطبيقات  عرب  مرورية  معاملة   63863

�سعيًا لتطبيق اأف�سل التقنيات يف جمال اخلدمات الإلكرتونية والأنظمة للحكومة الذكية واحللول املبتكرة

ت�قيع مذكرة تفاهم بني هيئة اأب�ظبي لل�ضياحة والثقافة 
والقيادة العامة للق�ات امل�ضلحة

» دي�ا « تتابع تركيب م�لدات كهرباء احتياطية يف امل�ضروعات احلي�ية بدبي

�ضرطة دبي تطلق دورات الأن�ضطة ال�ضيفية لعام 2017 

العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/03360/2017 / جتاري    
ال�صادر يف الدعوى رقم 02/02098/2017  جتاري - ايجارات بالن�صر

اىل املنفذ �سده : مطعم ومقهي وين اأنت - جمهول حمل االقامة   
حيث تقدم طالب التنفيذ : جمموعة اعمار مولز - �س م ع    
ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي باالتي:

1- بالزام املدعي عليها ب�سداد مبلغ 150.075 درهم القيمة االيجارية 
عن ال�سنوات 2014-2015-2016 مع الزامها باملنا�سب من امل�سروفات

2- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 
لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�سة ع�سر يوم 
املبينة  املهلة  خالل  التنفيذ  عن  امتناعكم  حال  ويف  الن�سر  تاريخ  من 

�سوف يتم اتخاذ االجراءات القانونية املنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ض املنازعات اليجارية
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•• اأبوظبي-وام:

الذي  اأبوظبي  �سيف  مو�سم  ي�سهد 
لل�سياحة  اأب��وظ��ب��ي  ه��ي��ئ��ة  ت��ن��ظ��م��ه 
وال���ث���ق���اف���ة ق���ائ���م���ة م���ت���ن���وع���ة من 
ال���ع���رو����س ال��رتف��ي��ه��ي��ة واالأدائ����ي����ة 
���س��م��م��ت لتالقي  وال���ت���ي  امل��ت��م��ي��زة 
العائلة  اأف����������راد  ج���م���ي���ع  رغ�����ب�����ات 
العرو�س  م��ن  العديد  اإىل  اإ���س��اف��ة 
من  املقدمة  واجل��وائ��ز  الرتويجية 
وغريها  الت�سوق  وم��راك��ز  الفنادق 

من املعامل ال�سياحية يف اأبوظبي.
اأبوظبي  �سيف  مو�سم  وي�ستقطب 
2017 - الذي يقام خالل الفرتة 
 20 20 يوليو اجل��اري وحتى  من 

من  اجلماهري   - املقبل  اأغ�سط�س 
برنامج  ع����ر  وال���������زوار  امل��ق��ي��م��ني 
واالأن�سطة  الفعاليات  من  متكامل 
ال�سيف  ف�������س���ل  جل���ع���ل  امل���م���ت���ع���ة 
جت��رب��ة مليئة ب��امل��رح وال��رتف��ي��ه يف 
العني  ومنطقتي  اأب��وظ��ب��ي  مدينة 

والظفرة.
يف  م��رة  الأول  اأبوظبي  وت�ست�سيف 
الكوميديا  جن��م  االأو����س���ط  ال�����س��رق 
ال�����س��ه��ري م��اي��ك اإب�����س ع��ل��ى م�سرح 
ف���ن���دق ����س���اط���ئ ال����راح����ة ي�����وم 18 
الفوز  فر�سة  اإىل  اإ�سافة  اأغ�سط�س 
ب���واح���دة م���ن خ��م�����س ����س���ي���ارات من 
اجلديدة  دبليو”  اإم  “بي  ط�����راز 
من  ب���ب���اق���ة  ال����ف����وز  اأو  اأ����س���ب���وع���ي���ا 

العرو�س املميزة وت�سمل اإقامة ملدة 
جنوم   5 فئة  م��ن  فندق  يف  ليلتني 
 200 بقيمة  الت�سوق  عند  وذل���ك 
درهم اأو اأكر خالل الفرتة املمتدة 

بني 14 يوليو و20 اأغ�سط�س.
العني  ومدينة  اأبوظبي  وحتت�سن 
ال�������س���ي���ف جم���م���وع���ة من  يف ه�����ذا 
املف�سلة  ال��ك��رت��ون��ي��ة  ال�سخ�سيات 
وم�����ن ب��ي��ن��ه��ا ت�����وم وج������ريي خالل 
ي��ع��ي�����س��ان فيه  ع����ر�����س م�������س���رح���ي 
اأح��داث��ه��ا يف  ت���دور  م��غ��ام��رة �سيقة 

اأماكن غريبة تعود اإىل زمن بعيد.
ومي��ك��ن ل���الأط���ف���ال ال��ب��اح��ث��ني عن 
امل��زي��د م��ن امل���رح وال��رتف��ي��ه خو�س 
جت���رب���ة مم��ت��ع��ة يف م��ت��اه��ة اجلنب 

اأبوظبي وه��ي لعبة  يف دمل��ا م��ول يف 
حما�سية يتوجب فيها على االأطفال 
التحديات  م����ن  ال���ع���دي���د  ت��خ��ط��ي 

والعقبات امل�سلية .
اأبوظبي  �سيف  م��و���س��م  ي��ق��دم  ك��م��ا 
�سم�سم  ي��ا  افتح  عر�س  ال��ع��ام  لهذا 
احل�����س��ري ب��ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة حيث 
ب��ف��ر���س��ة لقاء  االأط�����ف�����ال  ي��ح��ظ��ى 
والتفاعل  امل��ح��ب��ب��ة  ���س��خ�����س��ي��ات��ه��م 
معها يف نهاية كل عر�س اإ�سافة اإىل 
تنمي  التي  التفاعلية  العمل  ور���س 
مواهب االأطفال يف جماالت الفنون 
واحلرف اليدوية ويهدف الرنامج 
ل��ت��وف��ري جت��رب��ة حافلة  ال��ت��ف��اع��ل��ي 
خالل  لالأطفال  واملتعة  بالرتفيه 

زي��ارت��ه��م ل�����ي��ا���س م���ول م��ن الثالث 
حتى اخلام�س من اأغ�سط�س.

ليوم  ال�سبعني  ب��ال��ذك��رى  واح��ت��ف��اء 
فرقة  �ستقوم  الهندي  اال�ستقالل 
�سليم  النجمني  ب��ق��ي��ادة  ن��ام��ا���س��ت��ي 
م�سرح  ج��م��ه��ور  ب���اأخ���ذ  و���س��ل��ي��م��ان 
اأب���وظ���ب���ي يوم  ق�����س��ر االإم�������ارات يف 
مو�سيقية  رحلة  يف  اأغ�سط�س   18
ب��ول��ي��ودي��ة ���س��اح��رة و���س��ي��ج��ت��م��ع ما 
فناين  اأ�سهر  من  فنانا   20 يقارب 
ب��ول��ي��وود يف م��دي��ن��ة اأب��وظ��ب��ي من 
ومغنيني  وراق�������س���ني  م��و���س��ي��ق��ي��ني 
املحدثة  امل���و����س���ي���ق���ي���ة  وال����ف����رق����ة 
ل���الأخ���وي���ن ���س��ل��ي��م و���س��ل��ي��م��ان ذات 
عامل  جعلت  التي  العاملية  ال�سهرة 

�ساخبا  ع��امل��ا  وال��رتف��ي��ه  املو�سيقى 
بوليوود  م���ن  امل����اأخ����وذة  ب���االأحل���ان 

وهوليوود.
اأبوظبي  �سيف  مو�سم  وي�ست�سيف 
النينجا  ����س���الح���ف  ال�����ع�����ام  ه������ذا 
ودوناتيلو  اأجن��ل��و  مايكل  ال�سهرية 
ا�ستوحت  التي  وليوناردو  ورافاييل 
النه�سة  ع�سر  من  اأبطالها  اأ�سماء 
ملكافحة  م���غ���ام���رة  يف  االإي���ط���ال���ي���ة 
م���دي���ن���ة  يف  وال�����������س�����ر  اجل������رمي������ة 

نيويورك.
اال�ستمتاع  ل����الأط����ف����ال  ومي����ك����ن 
ب��ت��ج��رب��ة رائ����ع����ة ح���اف���ل���ة ب����اأج����واء 
اإىل  والتحديات  واالأل��ع��اب  املغامرة 
منها  االأن�سطة  م��ن  العديد  جانب 

املظهر  وت��غ��ي��ري  االإط��������ارات  ���س��ب��اق 
وق�������وة ال����ب����ال����ون����ات وغ����ريه����ا من 
املفعمة  والرائعة  املميزة  التجارب 
ب��امل��رح واحل��م��ا���س وذل���ك يف بوادي 
مول يف العني خالل الفرتة املمتدة 

بني 9 و12 اأغ�سط�س.
ال����دول����ة  حت���������س����ريات  اإط���������ار  ويف 
14 لبطولة  ال�  ال��دورة  ال�ست�سافة 
 2017 ل���الأن���دي���ة  ال���ع���امل  ك���اأ����س 
يقدم �سيف اأبوظبي جمموعة من 
تختر  التي  الرتويجية  االأن�سطة 
وقوة  كال�سرعة  امل�سجعني  مهارات 
ال���ك���رة وال����ق����درة ع��ل��ى القفز  رك����ل 
هذه  يف  امل�����س��ارك��ة  للجميع  ومي��ك��ن 
الفرتة  خ��الل  الريا�سية  التجربة 

املمتدة بني 6 و8 يوليو اأو 3 اإىل 5 
اأغ�سط�س يف بوادي مول يف العني .

لالأندية  ال���ع���امل  ك���اأ����س  اأن  ي��ذك��ر 
2017 يجمع فرق كرة القدم من 
مباريات  يف  ال��ع��امل  اأن���ح���اء  ج��م��ي��ع 
���س��ي��ق��ة ل��ت��ت��وي��ج اأب���ط���ال ال���ع���امل يف 
ك���رة ال��ق��دم يف ا���س��ت��اد م��دي��ن��ة زايد 
وا�ستاد هزاع  اأبوظبي  الريا�سية يف 

بن زايد يف العني.

•• اأبوظبي-وام:

اأم�����س ف��ع��ال��ي��ات االأ���س��ب��وع االأول من  ت��وا���س��ل��ت 
ملتقى ال�سمالية ال�سيفي 2017 الذي ينظمه 
“بالرتاث  ن����ادي ت����راث االإم������ارات حت��ت ���س��ع��ار 
�سمو  م��ن  ك��رمي��ة  ورع��اي��ة  نرتقي” بتوجيهات 
ال�سيخ �سلطان بن زايد اآل نهيان ممثل �ساحب 

ال�سمو رئي�س الدولة رئي�س النادي.
مقار  خمتلف  يف  الت�سجيل  عمليات  وت�سارعت 
املراكز التابعة للنادي فيما �سهدت بع�س املراكز 

التي  وال��رتاث��ي��ة  الثقافية  االأن�سطة  م��ن  ع��ددا 
اأم�س  ي��وم  انطلق  ال��ذي  امللتقى  اأي��ام  بها  تزخر 
من  وال��ع�����س��ري��ن  ال�����س��اب��ع  ح��ت��ى  وي�ستمر  االأول 

ال�سهر اجلاري.
و�سهد اليومان االأوالن من امللتقى اإقباال وا�سعا 
العام من  الت�سجيل وااللتحاق بدورة هذا  على 
امل��ل��ت��ق��ى ال����ذي اأ���س��ب��ح ت��ق��ل��ي��دا ���س��ن��وي��ا وجتربة 
تراثية فريدة من نوعها على م�ستوى  �سبابية 
املنطقة االأمر الذي يتوقع معه م�ساركة وا�سعة 
من املنت�سبني اإىل مراكز النادي املختلفة ومن 

مناطق متنوعة يف اإمارة اأبوظبي .
كما بداأت املراكز الن�سائية منذ اليوم االفتتاحي 
ا�ستمرار  جانب  اإىل  الفعاليات  من  عدد  تنفيذ 
التحاق ع�سرات  التي �سهدت  الت�سجيل  عمليات 
يف  املختلفة  الطلبة  مراكز  و�سهدت  الطالبات. 
و�سويحان  وال�سمحة  وال��ع��ني  اأبوظبي  م��ن  ك��ل 
اأبوظبي  يف  ال��ن�����س��ائ��ي��ني  وامل���رك���زي���ن  وال��وث��ب��ة 
امل�ساركني  للطلبة  تنويرية  ل��ق��اءات  وال�سمحة 

لتعريفهم برامج امللتقى املتنوعة .
مركز  م��دي��رة  ال��رم��ي��ث��ي  �سعيد  ظبية  وذك����رت 

اأبوظبي الن�سائي اأنه اإىل جانب ا�ستمرار عمليات 
�سملت  الور�س  من  جملة  تنفيذ  يتم  الت�سجيل 
االأ�سغال اليدوية و�سناعة اخلو�س وال�سدو اإىل 
جانب حما�سرات يف الثقافة الوطنية واأن�سطة 
يف  طالبة  خم�سني  من  اأك��ر  مب�ساركة  مكتبية 
الفعاليات بقية  االأول. فيما ت�ستمر هذه  اليوم 
اأيام االأ�سبوع يف املركز نف�سه ويف مركز ال�سمحة 
االأ�سغال  يف  اأخ���رى  ور����س  ج��ان��ب  اإىل  الن�سائي 
الرتاثية وامل�سغوالت اليدوية وحت�سري االأكالت 
وي�سهد   . وثائقية  الأف���الم  وع��رو���س  ال�سعبية 

اليوم الثالثاء تنفيذ برامج امللتقى يف خمتلف 
مقار مراكز النادي ويف املرافق التابعة له مثل 
الريا�سية  مرافقه  تتنوع  الذي  ال�سباب  ح�سن 
واملكتبية والرتفيهية وخميم الطويلة البحري 
االأ�سبوع  فعاليات  االأماكن  هذه  حتت�سن  حيث 

االأول من امللتقى .
القادمة  االأ�سابيع  يف  ال�سمالية  جزيرة  وت�سهد 
الرتاثية  امل��ل��ت��ق��ى  ب����رام����ج  م����ن  ك���ب���ريا  ع������ددا 
االأن�سطة  اإدارة  اأعدت  والبيئية حيث  والوطنية 
متنوعة  ن�ساطات  امللتقى  على  امل�سرفة  واملراكز 

مهاراتهم  ت���ط���وي���ر  ل���ه���م  ت��ت��ي��ح  ل��ل��م�����س��ارك��ني 
وا�ستثمار مواهبهم .

ت��ه��دف من  ال���ن���ادي  اإدارة  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 
تنظيم مثل هذه الفعاليات اإىل اإك�ساب ال�سباب 
املتعددة  النادي  اإىل مراكز  املنت�سبني  وال�سابات 
م�سامينه  باإن�سانية  والتحلي  ال���رتاث  ثقافة 
وتعميق احل�س الوطني لديهم ليكونوا اأع�ساء 
الدولة  ثقافة  من  اإط��ار  يف  املجتمع  يف  فاعلني 
ي���ت���واك���ب م���ع ط��ب��ي��ع��ة الع�سر  وت���راث���ه���ا ومب����ا 

ومتطلباته.

•• دبي-وام:

“�سكرا زايد اخلري” التي اأطلقتها جمعية “دار الر” يف االأي��ام االأخ��رية من  جنحت حملة 
الوبائي  الكبد  مر�سى  لعالج  اأدوي��ة  توفري  يف  اإك�سيو�س  مع  بالتعاون  املبارك  رم�سان  �سهر 

وال�سرطان يف الدولة بكلفة اإجمالية و�سلت اإىل مليون و750 األف درهم.
امل�سرتكة  اخلريية  للمبادرة  وجمتمعيا  و�سحيا  اإن�سانيا  الكبرية  القيمة  اجلمعية  واأك���دت 
نظرا لالأ�سعار القيا�سية بالغة االرتفاع لالأدوية املعاجلة للمر�سني التي ت�سل يف حالة الكبد 
الوبائي اإىل 90 األف درهم �سهريا للمري�س الواحد ما ي�سبب معاناة كبرية وحادة للمر�سى 

املحتاجني وذويهم.
التي  االأدوي���ة  اإن توفري  ال��ر  دار  اإدارة جمعية  رئي�س جمل�س  امل��زروع��ي  وق��ال خلفان خليفة 
ترهق كاهل املر�سى املقيمني على اأر�س الدولة خالل املرحلة املا�سية من �سريحة حمدودي 
الدخل جمانا ي�سكل اأحد اأهم جناحات واإجنازات حملة �سكرا زايد اخلري لدورها االإن�ساين يف 

التخفيف عن كاهل فئة من املر�سى يواجهون اأعباء ثقيلة يف �سراء وتوفري االأدوية املتخ�س�سة 
يف عالج حاالتهم املر�سية . ولفت املزروعي اإىل اأن “�سكرا زايد اخلري” املتوا�سلة حاليا تهدف 
اإىل جمع 10 ماليني درهم لتمويل عالج املر�سى امل�سابني ب� 4 اأمرا�س هي ال�سرطان الكبد 
توفري  مع  وال�سكري  الكلى  غ�سيل  جلل�سات  اخل�سوع  يتطلب  ال��ذي  الكلوي  الف�سل  الوبائي 
الر  ل��دار  التنفيذي  املدير  الفال�سي  زاي��د  ذك��ر عبد اهلل علي بن  . من جانبه  االأدوي���ة لهم 
االأدوي��ة من  لتوفري  املبادرة اجلديدة  امل�ستفيدين من  الوبائي  والكبد  ال�سرطان  اأن مر�سى 

خمتلف اإمارات الدولة من بينهم 4 �سيدات مقابل 36 رجال م�سابني اإجماال بالداءين .
موؤكدا اأن اختيار املر�سى امل�سابني بهذين املر�سني يرجع اإىل التكلفة العالية جدا لعالجهما 

والأدويتهما بجانب انت�سارهما امللحوظ بني �سريحة من املر�سى يف الدولة.
وثمن بالدعم الكبري الذي قدمته اإك�سيو�س حلملة “�سكرا زايد اخلري” عر مبادرة توفري 
االأدوية لالأربعني مري�سا امل�سابني بال�سرطان والكبد الوبائي يف االإمارات من خالل برامج 

م�ساركة التكلفة وتوفري هذه االأدوية بالتكلفة املنا�سبة للو�سول الأكر عدد من املر�سى .

» دار الرب« ت�فر اأدوية ملر�ضى الكبد ال�بائي وال�ضرطان بقرابة ملي�ين درهم

�ضيف اأب�ظبي 2017 .. برنامج متن�ع من الأن�ضطة الرتفيهية

تــ�ا�ضــل فعاليـــات الأ�ضبـــ�ع الأول مللتقـــى ال�ضماليـــة ال�ضيفــــي



الثالثاء   4   يوليو    2017  م   -   العـدد  12061  
Tuesday  4   July   2017  -  Issue No   12061اأخبـار الإمـارات

1810

•• ال�صارقة – الفجر: 

بال�سارقة،  امل���ت���اح���ف  اإدارة  ت��ع��م��ل 
وُت��ق��ّدم ط��وال ال��ع��ام، جتربة مميزة 
ال�سمو  �ساحب  مبقولة  م�سرت�سدة 
حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ 
االأعلى  امل��ج��ل�����س  ع�����س��و  ال��ق��ا���س��م��ي 
ح��اك��م ال�����س��ارق��ة: »امل��ت��اح��ف ُوجدت 
واالأجيال  الأبنائنا  م��در���س��ًة  ل��ت��ُك��ون 
ال�سارقة  متاحف  لتكون  القادمة«. 
املعامل  اأح������د  ومت���ي���زه���ا  ب��ت��ن��وع��ه��ا 

الرئي�سة لالإمارة البا�سمة. 
م�سوؤولية  حتمل  التي  املقولة   هذه 
برناجماً  وت��ق��دم  امل��ق��ب��ل��ة،  االأج���ي���ال 
جعلت  اأ���س��ا���س��ه،  على  لتقوم  �ساماًل 
منها اإدارة املتاحف بال�سارقة ر�سالًة 
وُت�سّخر  تعمل على هديها،  وا�سحة 
جميع مواردها خلدمة هدف تعليم 

االأجيال اجلديدة. 
من  العديد  بابتكار  االإدارة  وقامت 
والفعاليات،  وال���رام���ج  االأن�����س��ط��ة 
التعليمي  دوره�����ا  ن��ط��اق  وت��و���س��ي��ع 
ل���ي���ح���ظ���ى االأط��������ف��������ال وال�����ط�����الب 
الفر�س  م����ن  مب���زي���د  وال����ع����ائ����الت 
اأن�سطًة  وفق  والتدريبية،  التعليمية 
تتمثل نتيجتها، اىل جانب التعليم، 
املعلومات  م���ن  را����س���خ  اإرث  ب����رتك 

واملهارات التي ال تقدر بثمن.
بال�سارقة  امل��ت��اح��ف  اإدارة  واأجن����زت 
من   اأك������ر   2016 ال����ع����ام  خ�����الل 
ح�سرها  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ور����س���ة   122
13968 بينما بلغ عدد الفعاليات 
فعالية   116 االإدارة  اأجنزتها  التي 
املتاحف  بتخ�س�سات  تتعلق  متنوعة 
والطبيعة  االآث�������ار  م��ث��ل  امل��خ��ت��ل��ف��ة 

والتاريخ والعلوم وغريها. 
ومع تنوع براجمها، وتطور جهودها 
لتقدمي حزمة من الرامج املبتكرة، 
�سهدت املتاحف التابعة الإدارة متاحف 
الزائرين  اأع���داد  يف  زي���ادة  ال�سارقة 
ب�سورة تدريجية على مر ال�سنوات، 
الوثيق  الرت��ب��اط��ه��ا  ن��ت��ي��ج��ة  وذل����ك 
من  كبري  ع��دد  وك�سب  املجتمع،  مع 
املجموعات  من  االأوف��ي��اء  الزائرين 
الذين  اجلامعات  وط��الب  املدر�سية 
التعليمية  امل�سادر  م��ن  ي�ستفيدون 
املتنوعة وال�ساملة التي تقدمها لهم 
اأبحاثهم  متابعة  اأج��ل  من  املتاحف 
ال�سريحة  ج��ان��ب  اىل  االأك���ادمي���ي���ة، 
ال����وا�����س����ع����ة م�����ن ال���������س����ي����اح ال����ذي����ن 
ثقافية  جت���ارب  خل��و���س  يتطلعون 
فريدة ومميزة، وياأتون اىل ال�سارقة 

مدينة الفنون واملتاحف.
املا�سية  االأع�����وام اخل��م�����س  و���س��ه��دت 
بن�سبة  ال���زائ���ري���ن  اأع�����داد  يف  زي�����ادة 
تاأكيد  وب����ك����ل   .%  60 ت���ت���ع���دى 
باال�سرتاتيجية  النمو  ه��ذا  يرتبط 
ال�ستقطاب  االإدارة  و�سعتها  ال��ت��ي 
اأع��������داد اأك������ر م����ن ال����زائ����ري����ن من 
الدول االأخرى وا�ست�سافة املعار�س 
واملجموعات الفنية، اىل جانب اأفراد 
 2016 العام  و يف  املحلي.  املجتمع 
 774.106 املتاحف  زوار  بلغ عدد 
زائ����راً م��ن خمتلف ال��ف��ئ��ات واأف����راد 

املجتمع. 
وت��ق��ول ���س��ع��ادة م��ن��ال ع��ط��اي��ا مدير 

ت�سريحات  يف  امل��ت��اح��ف  اإدارة  ع���ام 
حلكومة  االإعالمي  للمكتب  خا�سة 
متاحف  اإدارة  يف  »نعمل  ال�����س��ارق��ة: 
ال���������س����ارق����ة ع���ل���ى ن�������س���ر االه���ت���م���ام 
والفنون  والثقافة  املحلي  ب��ال��رتاث 
ت�ستحقه  ال���ذي  ال��ت��ق��دي��ر  وم��ن��ح��ه��ا 
نقل  اإىل  ن�سعى  كما  وعاملياً،  حملياً 
التجربة املتحفية اإىل قلب املجتمع 
التعليمية  احل����م����الت  خ�����الل  م����ن 
يف  ت�ساهم  التي  العائلية  وال��رام��ج 
الدعم جلميع فئات املجتمع  توفري 
الثقايف.  الإرثنا  اأعمق  فهم  وتكوين 
وعلى مدار ال�سنوات الع�سر املا�سية، 
ال�سارقة  م���ت���اح���ف  اإدارة  ن��ظ��م��ت 
الدولية  امل����ع����ار�����س  م����ن  ال���ع���دي���د 
املرموقة  املتاحف  اأهم  مع  بالتعاون 
على م�ستوى العامل. كما عملنا على 
تاأ�سي�س �سراكات على املدى الطويل 
املحلية  وال��ه��ي��ئ��ات  امل��وؤ���س�����س��ات  م���ع 

والدولية. 
متاحف  اإدارة  ع���ام  م��دي��ر  وت��خ��ت��ت��م 
ق��ائ��ل��ًة: يتمثل  ال�����س��ارق��ة ح��دي��ث��ه��ا 
باإثراء  ال��ط��وي��ل  امل���دى  على  هدفنا 
م��ن مهارات  واال���س��ت��ف��ادة  امل��ج��ت��م��ع 
نعمل  اأن��ن��ا  كما  واإب��داع��ه.  جمهورنا 
ع���ل���ى ت���ع���م���ي���ق ����س���ل���ت���ن���ا ب������االأف������راد 
واجل���م���اع���ات وامل��ج��ت��م��ع ب�����س��ك��ل عام 

لتعزيز الهوية الثقافية املحلية. 
امل��ت��اح��ف يف  تاأ�سي�س  ت��اري��خ  وي��رج��ع 
ال�سارقة اىل اأكر من عقدين، ومت 
عام  ال�سارقة  متاحف  اإدارة  تاأ�سي�س 
2006 برعاية كرمية من �ساحب 
بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو 

املجل�س  ع�����س��و  ال��ق��ا���س��م��ي،  حم��م��د 
ال�����س��ارق��ة. وتت�سمن  االأع��ل��ى ح��اك��م 
اإدارة متاحف ال�سارقة اأكر من 16 
موقعاً يف االإمارة تغطي معظم اأنواع 
وعلم  االإ�سالمية  والثقافة  الفنون 
واالأحياء  وال��ع��ل��وم  وال����رتاث  االآث����ار 
ال�سارقة  اإم��������ارة  وت����اري����خ  امل���ائ���ي���ة 

واملنطقة. 
ر�سالة  وف���ق  امل��ت��اح��ف  اإدارة  وت��ع��م��ل 
ت��ت�����س��م��ن االرت������ق������اء امل�������س���ت���م���ر يف 
اأعلى  ت��ق��دمي  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل  االأداء 
على  املقايي�س املتحفية للحفاظ 
والتعليم  الثقافة  وتعزيز  املقتنيات، 
والرامج  املختلفة  امل��ع��ار���س  ع��ر 
تنظمها  التي  واملجتمعية  التعليمية 

االإدارة طوال العام. 
ال�سارقة،  اإدارة متاحف  روؤية  وتقوم 
ثقافياً  منراً  تكون  اأن  اىل  وت�سعى 
معززاً لهوية ال�سارقة حملياً وعاملياً 
ي�ساهم يف تن�سئة جمتمع واٍع باأهمية 
وتعليمية  ثقافية  كوجهة  املتاحف 
اإدارة  روؤي���ة  وممتعة. وتقوم  ج��اذب��ة 
تقدمي  ع���ل���ى  ال�������س���ارق���ة  م���ت���اح���ف 
االإمارة  اهتمام  عن  متكاملة  �سورة 
باملتاحف، وجهودها الكبرية يف هذا 
ابتكار  يف  املتقدمة  وال��روؤي��ة  امل��ج��ال 
التثقيفية  ال���رام���ج  م���ن  ال��ع��دي��د 

املتنوعة. 
وتعمل اإدارة متاحف ال�سارقة �سمن 
املتكاملة  ور�سالتها  ال�ساملة  روؤيتها 
ل��ت��ح��ق��ي��ق ال���ع���دي���د م���ن االأه�������داف، 
التعلم  اأفق  تو�سيع  تت�سمن:  والتي 
املقدمة  الرامج  وتنوع  املتاحف  يف 

املختلفة،  ف��ئ��ات��ه  وف����ق  ل��ل��ج��م��ه��ور 
وتوفري تدريب متخ�س�س للعاملني 
مر�سدين  م���ن  امل��ت��اح��ف  جم����ال  يف 
واأخ�سائيني  امل����ت����اح����ف  واأم������ن������اء 
تعليميني، وزيادة ن�سبة زوار املتاحف 
ومتجددة،  م��ب��ت��ك��رة  الأف���ك���اٍر  وف���ق���اً 
من  املزيد  ا�ست�سافة  اىل  باالإ�سافة 
امل�ستويني  على  امل��رم��وق��ة  امل��ع��ار���س 

املحلي والعاملي.
روؤية ثاقبة

عام  ال�سارقة  متاحف  اإدارة  تاأ�س�ست 
2006، �سمن روؤيٍة ثاقبة ل�ساحب 
بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو 
املجل�س  ع�����س��و  ال��ق��ا���س��م��ي  حم��م��د 
يف  متثلت  ال�سارقة،   ح��اك��م  االأع��ل��ى 
الطفولة،  منذ  باالإن�سان  االهتمام 
وتوفري كل ما من �ساأنه امل�ساهمة يف  
اإن�سان  قوامه  جمتمع  اىل  الو�سول 
متعلم، لديه املعرفة الكاملة بتاريخ 
جهد  كل  ويقدم  ومبجتمعه،  وطنه 
الروؤية  ه��ذه  وف��ق  والتطور.  للخري 
امل�ستدامة،  التنمية  على  تركز  التي 
اهتم �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة 
بتاأ�سي�س  حم��������دوداً  ال  اه���ت���م���ام���اً 
للمتاحف  خ��ا���س��ة  اإدارة  وت��ط��وي��ر 
اأرج�����اء مدينة  امل��م��ت��دة يف خم��ت��ل��ف 

ال�سارقة. 
�سغرية  كموؤ�س�سة  انطالقها  ومنذ 
ن�����س��ب��ًي��ا، وال���ت���و����س���ع ال���ك���ب���ري ال����ذي 
اأجنزته  م���ا  اإىل  و����س���واًل  ���س��ه��دت��ه، 
ال�سارقة  متاحف  اإدارة  ف��اإن  ال��ي��وم، 
روؤي���ة  لتحقيق  ال�����دوام  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل 
ال�����س��ارق��ة يف  ال�سمو ح��اك��م  ���س��اح��ب 

جماالت عملها املتحفية املتخ�س�سة، 
اإيجاد طرق جديدة  على  تعمل  كما 
من  مزيد  لتحقيق  مبتكرة  وبرامج 
التو�سع واإطالق املزيد من املبادرات 

وال�سراكات واخلدمات.
م�ساريع جديدة

م����ع ت���ط���وي���ر م�����س��ريت��ه��ا ال����رائ����دة، 
امل���ا����س���ي���ة، عملت  ���س��ن��وات��ه��ا  خ����الل 
تو�سيع  على  ال�سارقة  متاحف  اإدارة 
اإدارة  لت�سبح  وفعالياتها  اأن�سطتها 
ورا�سخ،  متني  اأ�سا�س  ذات  خمت�سة 
ت�سمل  متطورة  اأنظمة  وف��ق  تعمل 
ع�سر  ال�����س��ت��ة  وامل���ت���اح���ف  االإدارات 
االإدارة،  ت��ت��وق��ف  ومل  ل��ه��ا.  ال��ت��اب��ع��ة 
الكبرية  جهودها  من  الرغم  وعلى 
يف اإدارة املتاحف املوجودة �سابقاً، اإال 
اأنها �سعت لتطوير اأعمالها وتو�سيع 
يف  �ساهم  لها مما  النوعية  املجاالت 
العديد  وت��ن��ظ��ي��م  وت��ق��دمي  ت��ط��وي��ر 
م��ن ال��رام��ج اجل��دي��دة، اىل جانب 
اأم���ام م��زي��د م��ن العمل  فتح امل��ج��ال 

املجتمعي والتعليمي والرتفيهي. 
املتحفية  امل�ساريع  قائمة  وت�سمنت 
ال�سارقة  م��ت��ح��ف  اف��ت��ت��اح  ال�����س��اب��ق��ة 
ل���ل���ح�������س���ارة االإ�����س����الم����ي����ة وم���رب���ى 
ال�����س��ارق��ة ل���الأح���ي���اء امل��ائ��ي��ة خالل 
افتتاح متحف  واإع��ادة   ،2008 عام 
كما   .2009 يف  البحري  ال�سارقة 
املا�سية  االأرب������ع  ال�����س��ن��وات  ���س��ه��دت 
ال�سارقة  م��ت��ح��ف  اف���ت���ت���اح  اإع��������ادة 
للرتاث، ومتحف ال�سارقة لل�سيارات 
اأعمال  اإكمال  اإىل  اإ�سافة  القدمية، 
ح�سن  يف  وال����رتم����ي����م  ال�������س���ي���ان���ة 

ال�سارقة والعمل حالياً على تطوير 
ومتحف  ال����ن����اب����ودة  ب���ي���ت  م���ت���ح���ف 
ال�سارقة العلمي وبيت ال�سيخ �سعيد 

بكلباء. 
�سراكات واإجنازات

عملت  تخ�س�ساتها،  اختالف  وعلى 
اإجناز  على  ال�سارقة  متاحف  اإدارة 
املحلية  ال�������س���راك���ات  م����ن  ال���ع���دي���د 
تطورها،  لتعزيز  وذل���ك  وال��دول��ي��ة 
متكنها  ا�سرتاتيجية  عالقات  وبناء 
وتقدمي  ب��ت��ج��ارب��ه��ا  االرت����ق����اء  م���ن 
تاريخ  واإب�������راز  اخل����دم����ات،  اأف�����س��ل 
واملنطقة  والدولة  االإم��ارة  وح�سارة 

باأف�سل �سكل ممكن. 
اأب��رز االإجن���ازات التي حققتها  وم��ن 
ا�ست�سافة  ال�سارقة،  متاحف  اإدارة 
تت�سمن  امل���ع���ار����س  م���ن  جم��م��وع��ة 
املتاحف  اأه������م  م����ن  ف��ن��ي��ة  اأع�����م�����ااًل 
العامل،  يف  امل���رم���وق���ة  وامل��وؤ���س�����س��ات 
ومنها على �سبيل املثال متحف تيت 
برينت، ومتحف فكتوريا واألرت يف 
لندن، ومتاحف الفاتيكان، ومتحف 
اأملانيا،  يف  االإ���س��الم��ي  للفن  ب��رل��ني 
وم��ت��ح��ف ك��وب��را ل��ل��ف��ن احل��دي��ث يف 
يف  الوطنية  جران  وجلنة  هولندا، 

لبنان وغريهم. 
ال�سارقة  متاحف  اإدارة  اأطلقت  كما 
ا العديد من ال�سراكات الدولية  اأي�سً
م��ع م��ن��ظ��م��ات ب����ارزة يف اأمل��ان��ي��ا مثل 
متاحف والية برلني، ومعهد غوته، 
اإىل م��وؤ���س�����س��ة م��ت��ح��ف بال  اإ���س��اف��ة 
متاحف  اإدارة  ع��م��ل��ت  ك��م��ا  ح�����دود. 
ال�����س��ارق��ة ع��ل��ى اإط����الق ال��ع��دي��د من 

ال�سراكات مع املوؤ�س�سات املحلية مثل 
ال�سارقة  ومدينة  ال�سارقة،  جامعة 
ومنطقة  االإن�������س���ان���ي���ة،  ل��ل��خ��دم��ات 
ال�سارقة التعليمية، وبرنامج حممد 
وغريها  ال��ذك��ي،  للتعلم  را���س��د  ب��ن 
ت�����س��ت��ه��دف تطوير  وذل����ك يف خ��ط��ٍة 
ال��ع��الق��ات م��ع اجل��ه��ات املحلية ذات 
الفاعلية  م���ن  م��زي��د  ن��ح��و  ال�����س��ل��ة 
ت�سمها  التي  التخ�س�سات  ملختلف 
نطاق  ت��و���س��ي��ع  ج��ان��ب  اىل  االإدارة، 

الفائدة لكافة اأفراد املجتمع.
وتنوعت امل�ساركات التي حققتها اإدارة 
مبادرات  لت�سمل  ال�سارقة  متاحف 
اإطالق  مثل  املجتمعية  امل�����س��وؤول��ي��ة 
البحرية،  البيئة  تنظيف  ح��م��الت 
االإفطار  وفعاليات  ب��ال��دم،  وال��ت��رع 
اأ�سحت  كما  واالأي��ت��ام.  ال�سن  لكبار 
لالأ�سخا�س  ا�ستقبااًل  اأكر  املتاحف 
امل��خ��ت��ل��ف��ة من  االإع����اق����ات  م���ن ذوي 
امل��ب��ادرات ومنها  العديد م��ن  خ��الل 
ع���ن طريق  ال��ت��ع��ري��ف��ي��ة  اجل������والت 
وتوفري  ب�سرًيا،  للمعاقني  اللم�س 
و�سروحات  ب��راي��ل  بلغة  مطبوعات 
خمت�سون،  تف�سيلية يقدمها 
وتنظيم ور�س عمل خا�سة باأ�سحاب 

الهمم. 
ا�سرتاتيجية جديدة  

ومتا�سياً مع االأفكار املطروحة نحو 
املتجدد،  والتنوع  التقدم  من  مزيد 
اىل  بال�سارقة  املتاحف  اإدارة  عمدت 
تتنا�سب  جديدة  ا�سرتاتيجية  و�سع 
مع خطط التطوير التي تعمل على 
تو�سيع  وت�ستهدف  االإدارة،  نهجها 

نطاق اال�ستفادة من كافة براجمها 
واالإم���ك���ان���ي���ات امل���ت���وف���رة ل��دي��ه��ا، يف 
م����ق����اب����ل ت����ق����دمي اأك��������ر ع�������دد من 
اأدوار  اخلطة  وتت�سمن  اخل��دم��ات. 
والتدريبية،  التعليمية،  االإدارة: 

ال�سراكات، وتو�سيع املتاحف. 
التعليمي  ال�����دور  ت��و���س��ي��ع  وي�����س��م��ل 
والتي  ال�������س���ارق���ة،  م��ت��اح��ف  الإدارة 
من  منتظم  ج��دول  اإع���داد  تت�سمن 
الرامج التفاعلية حول املجموعات 
امل��ت��اح��ف. ك��م��ا ت�سعى  امل��ع��رو���س��ة يف 
اإدارة متاحف ال�سارقة اإىل مزيد من 
اال�ستثمار يف هذه الرامج واإطالق 
التعليمية  امل���ب���ادرات  م��ن  اأك����ر  ك��م 
ل����ط����الب امل������دار�������س واجل����ام����ع����ات. 
اأكر  عدد  يف  امل�ساركة  ذلك  وي�سمل 
من املوؤمترات الدولية التي تناق�س 
متاحف  مب��ج��م��وع��ة  تتعلق  ق�����س��اي��ا 
وتو�سيع  ال�����س��ارق��ة،  م��ت��اح��ف  اإدارة 
التواجد املحلي واالإقليمي والدويل 
تنويع  من  االإدارة  ميّكن  مما  فيها، 

براجمها واأفكارها.
اال�سرتاتيجية اجلديدة  �سملت  كما 
التدريبي  الرنامج  تو�سيع  ل��الإدارة 
�سمن  و�سعهم  لي�سمل  للموظفني 
من  ودول��ًي��ا  حملًيا  تدريبية  دورات 
اأجل اكت�ساب قدر اأكر من اخلرات 
ت�سميم  ت�سمل  يف جماالت خمتلفة 
امل���ج���م���وع���ات امل��ت��ح��ف��ي��ة واإدارت�����ه�����ا، 
وكافة ما يتعلق بها من اأجل متابعة 
الآخر  االإدارة  يف  ال��ع��ام��ل��ة  ال���ك���وادر 
ال���ب���ح���وث وال�����رام�����ج ال���دول���ي���ة يف 

خمتلف التخ�س�سات املتحفية.
دعم اأ�سحاب الهمم 

بال�سارقة  امل��ت��اح��ف  اإدارة  وع��م��ل��ت 
لتحقيق  امل��ت��ع��ددة  خطواتها  خ��الل 
�سراكات  اإط�������الق  ع���ل���ى  اأه����داف����ه����ا 
على  والهيئات  املوؤ�س�سات  مع  متينة 
امل�ستوى املحلي واالإقليمي والدويل 
م����ن اأج������ل ا���س��ت��ق��ط��اب امل����زي����د من 
الفر�سة  واإتاحة  املرموقة،  املعار�س 
الفئات  ام��ام جمهورها من خمتلف 
للتعرف على مقتنيات جمموعة من 

اأعرق واأكر املعار�س يف العامل. 
على  االإدارة  ع��م��ل��ت  م���ا  اأه����م  وم���ن 
تطويره �سمن خططها التطويرية، 
متاحف   « ب����رن����ام����ج  ت���و����س���ي���ع  ه����و 
الذي مت  للجميع«،  ال�سارقة متاحة 
جيدة،  نتائج  وحقق  �سابقاً  اإطالقه 
من اأجل اإتاحة املتاحف الأعداد اأكر 

من الزائرين من اأ�سحاب الهمم.
وق�����د ����س���ه���دت ه�����ذه امل�����ب�����ادرة حتى 
م��ت��ح��رك��ة يف  ك����را�����ٍس  ت���وف���ري  االآن 
مر�سدين  وت��وف��ر  امل��ت��اح��ف،  جميع 
قادرين على التحدث بلغة االإ�سارة، 
بلغة  وتوفري من�سورات ومطبوعات 
املتاحف،  يف  الكبري  واخل���ط  ب��راي��ل 
اأم����ام �سريحة  ال��ف��ر���س��ة  ي��ت��ي��ح  مم��ا 
يتابع  ال��ذي  اجلمهور  �سمن  مهمة 
املعار�س،  واأن�����س��ط��ة  ف��ع��ال��ي��ات  ك���ل 
املعرفية  دع��م اجل��وان��ب  اىل ج��ان��ب 
والتعليمية  والتاريخية  والعلمية 
م��ن خمتلف  ال��ه��م��م  اأ���س��ح��اب  لفئة 
االأع����م����ار، مم���ا مي��ّث��ل دع���م���اً مقدراً 
مل�سريتهم ب�سكل عام والتي تهتم بها 

اإمارة ال�سارقة اهتماماً كبرياً. 

وفق روؤية حاكم ال�سارقة 

متــاحــف ال�ضـارقــة عمـــل دائب وجتــربة متميــزة لتعليـــم الأجيـــال 
منال عطايا: ن�سعى اإىل نقل التجربة املتحفية اإىل قلب املجتمع
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عربي ودويل

اأعلن وزراء داخلية املانيا واإيطاليا وفرن�سا انهم يريدون “العمل على 
مدونة �سلوك للمنظمات غري احلكومية” التي ت�سعف املهاجرين يف 
البحر املتو�سط وتعزيز دعم خفر ال�سواحل الليبي، بح�سب ما اأوردت 

باري�س ام�س االثنني.
وجاء يف بيان ن�سر يف اأعقاب اجتماع �سارك فيه الوزراء الثالثة االأحد 
يف باري�س بح�سور املفو�س االأوروب��ي املكلف �سوؤون الهجرة ان هذه 
املقرتحات �ستعر�س على الدول ال� 28 االأع�ساء يف االحتاد االأوروبي 

بحلول نهاية االأ�سبوع.
وتابع البيان ان املقرتحات �ست�سمل اأي�سا تعزيز ا�سرتاتيجية االحتاد 
اإ���س��ايف للمفو�سية  االأوروب����ي ح��ول عمليات االإع����ادة وت��ق��دمي دع��م 
ا�ستقبال  ملراكز  التحتية  البنى  اأجل حت�سني  ال�سامية لالجئني من 

املهاجرين يف ليبيا وت�سريع عملية اإعادة التوطني يف اأوروبا.

قتل ثمانية اأ�سخا�س كانوا على منت مروحية لوكالة البحث واالإنقاذ 
بركان  موقع  اىل  توجهها  اأثناء  الطائرة  حتطم  لدى  االأندوني�سية 

نا�سط يف جزيرة جاوا، كما اأعلن م�سوؤول يف املنطقة ام�س االثنني.
ا�سطدمت املروحية التي كانت تنقل اأربعة من عنا�سر االنقاذ واأربعة 
من عنا�سر البحرية االندوني�سية، ب�سفح جبل يف تيمانغونغ بو�سط 
جاوا ام�س االأول االحد. و�سحبت اجلثث الثماين من موقع احلادث 
ومت التعرف اليها، كما قال لوكالة فران�س بر�س قال مدير الوكالة 

حممد �سيوجي.
اأع��ق��اب ثوران  وك��ان��ت امل��روح��ي��ة ت��ق��وم مبهمة يف ه���ذه امل��ن��ط��ق��ة، يف 
اأ�سخا�س  واأ�سيب خم�سة  دينغ.  االأح��د يف ه�سبة  بعد ظهر  بركاين 
بجروح طفيفة من جراء قذف احلمم والدخان والوحول التي ناهز 
ارتفاعها 50 مرتا، واالآتية من اإحدى فوهات الركان اخلم�س، كما 

قال امل�سدر نف�سه.
يف  ال�سالمة  على  للحفاظ  عنا�سرها  ن�سر  اىل  ال��وك��ال��ة  و���س��ارع��ت 

املنطقة ال�سياحية.
تتكرر حوادث الطريان يف اأندوني�سيا بجنوب �سرق اآ�سيا. ويف ت�سرين 
للجي�س يف اجلانب  م��روح��ي��ة  امل��ا���س��ي، حت��ط��م��ت  ن��وف��م��ر  ال��ث��اين 
اأ�سهر،  اأربعة  اأ�سخا�س. وقبل  االأندوني�سي من بورنيو، فقتل ثالثة 

قتل ثالثة �سخا�س لدى ا�سطدام مروحية مبنزل يف جزيرة جاوا.

نددت وزارة اخلارجية ال�سينية باقرتاب بارجة اأمريكية من جزيرة 
ت�سيطر عليها بكني يف بحر ال�سني اجلنوبي معترة هذه اخلطوة 

ا�ستفزازا �سيا�سيا وع�سكريا خطريا .
انباء  وك��ال��ة  اوردت���ه  بيان  كانغ يف  ل��و  ال����وزارة  با�سم  املتحدث  وق��ال 
ال�سني اجلديدة )�سينخوا( الر�سمية ان ال�سني اأر�سلت �سفنا حربية 
اجلزيرة  ع��ن  االبتعاد  على  االمريكية  البارجة  الإرغ���ام  ومقاتالت 
ا�س  ا�س  “يو  االأمريكية  ال�سفينة  وكانت  بكني.  ل�سيطرة  اخلا�سعة 
�ستيثام” عرت االحد على م�سافة اقل من 12 ميال بحريا )22 
كلم( من �سواحل جزيرة ترايتون ال�سغرية يف ارخبيل جزر بارا�سيل 
عليه  بال�سيادة  وفيتنام  ت��اي��وان  وتطالب  بكني  عليه  ت�سيطر  ال��ذي 
اي�سا. واكد املتحدث با�سم اخلارجية ال�سينية ان اجلانب ال�سيني 
يدعو بقوة اجل��ان��ب االم��ريك��ي اىل الكف ف��ورا ع��ن ه��ذا ال��ن��وع من 
امن  وتهدد  ال�سينية  ال�سيادة  تنتهك  التي  اال�ستفزازية  العمليات 
الالزمة  االج����راءات  ك��ل  اخ��ذ  �ستوا�سل  بكني  ان  وا���س��اف  ال�سني. 
للدفاع عن �سيادتها وامنها القومي. وهذه املرة الثانية التي تقرتب 
فيها �سفينة حربية امريكية من جزيرة ت�سيطر عليها بكني يف بحر 
ال�سني اجلنوبي منذ و�سول الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب اىل 
�سدة الرئا�سة. وكانت ال�سفينة احلربية  يو ا�س ا�س ديوي عرت يف 
25 اأيار مايو قرب ارخبيل �سراتلي الواقع اىل اجلنوب من ارخبيل 

بارا�سيل.
وهذه العمليات التي تقوم بها وا�سنطن الإثبات مبداأ حرية املالحة 
هذه  على  اآخ��ر  بلد  اي  او  ال�سني  �سيادة  على  االحتجاج  اىل  تهدف 

اجلزر ومياهها، بانتظار التو�سل اىل حل دبلوما�سي لهذه امل�ساألة.

عوا�صم

باري�س

بكني

جاكرتا

خالف ق�ضائي يف عائلة
 رئي�س ال�زراء ب�ضنغاف�رة

•• عوا�صم-رويرتز:

الدخول  يحبذ  اإن��ه ال  اأم�����س،  لونغ  �سنغافورة يل ه�سني  وزراء  رئي�س  ق��ال 
اتهماه  اأن  بعد  به  الت�سهري  بتهمة  و�سقيقته،  �سقيقه  مع  ق�سائي  ن��زاع  يف 

با�ستغالل نفوذه يف نزاع على منزل العائلة.
وعكرت اخلالفات العائلية بني ورثة اأول رئي�س وزراء ل�سنغافورة يل كوان 
ت�سريحات  ال�سقيقان  اأطلق  اأن  بعد  يونيو  البالد منذ منت�سف  اأج��واء  يو 

على ح�ساباتهما على مواقع التوا�سل االجتماعي يهاجمان فيها يل.
وقال يل يف بيان يف جل�سة ا�ستجواب خا�سة يف الرملان تندر الدعوة اإليها 
اأي ظ��روف حمتملة غري ه��ذه، كنت  الواقع حتت  العادية، يف  يف الظروف 

�ساأقا�سيهما فوراً.
لكنه اأ�ساف اأن مثل هذه اخلطوة : �ستلوث ب�سكل اأكر ا�سم والدي يف حني 

�ست�سغل االإجراءات الق�سائية ال�سنغافوريني وتكدرهم.
وقال رئي�س الوزراء: بالتايل فاإن حل هذا االأمر عر املحكمة لي�س خياري 

املف�سل.
ا�ستغل  اأن �سقيقهما االأك��ر  ويزعم يل ه�سني يانغ و�سقيقته يل وي لينغ، 
ا�ستخدام  من  خ�سيتهما  عن  وع��را  العائلة،  منزل  على  النزاع  يف  �سلطته 
اأجهزة الدولة �سدهما. واأنكر رئي�س الوزراء مراراً مزاعم �سقيقه و�سقيقته، 

معراً عن خيبة اأمله الكبرية من اإقدامهما على ك�سف م�سائل عائلية.
ويرغب ال�سقيقان يف اال�ستجابة لرغبة والدهما املذكورة يف و�سيته بتدمري 
ي�سبه  ما  اإىل  عن حتويله  عو�ساً  اإخ��الئ��ه،  فيه مبجرد  عا�س  ال��ذي  املنزل 
جلنة حكومية،  تنظر  حني  يف  الو�سية  يف  ال���وزراء  رئي�س  و�سكك  املتحف. 
اأُعفى رئي�س الوزراء نف�سه من ع�سويتها، فيما اإذا كان يجب تدمري منزل 

العائلة القدمي اأم حتويله اإىل موقع تراثي. 

ليربمان: »اإ�سرائيل ل تنوي املبادرة اإىل حرب يف لبنان اأو غزة«

الإحتالل يقرر جتديد البناء ال�ضتيطاين يف القد�س ال�ضرقية

غ�ضب �ضيني اإثر ا�ضتفزاز اأمريكي يف البحر 

الفلبني: زعيم املتطرفني يختبئ يف م�ضجد مباراويبكني: رو�ضيا ترف�س معنا “ثاد” يف ك�ريا اجلن�بية 
ال�ساروخية والنووية. ونقلت وكالة اأنباء ال�سني اجلديدة 
دفاع  لنظام  املتحدة  ال��والي��ات  “ن�سر  �سي  عن  )�سينخوا( 
�ساروخي متطور يف كوريا اجلنوبية ي�سر ب�سدة بامل�سالح 
يف  اأخ���رى  ودول  ورو�سيا  لل�سني  اال�سرتاتيجية  االأمنية 
اإن  اجلنوبية  وك��وري��ا  املتحدة  ال��والي��ات  وتقول  املنطقة«. 
ثاد يهدف فقط اإىل الدفاع عن �سول يف مواجهة تهديدات 

ال�سمال.
هناك  اإن  رو�سية  اإع���الم  و�سائل  م��ع  مقابلة  يف  �سي  وق��ال 
تعاونا وات�ساال وثيقا بني ال�سني ورو�سيا فيما يتعلق بهذه 
كثريا  تت�سابه  البلدين  نظر  وج��ه��ات  اأن  م�سيفا  امل�ساألة 

ب�ساأنها.

 •• بكني-رويرتز:

قال الرئي�س ال�سيني �سي جني بينغ قبل زيارة اإىل رو�سيا 
اأم�����س االث��ن��ني اإن ن�سر ن��ظ��ام دف���اع ���س��اروخ��ي اأم��ري��ك��ي يف 
ك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة مي��ث��ل ت��ه��دي��دا خ��ط��ريا مل�سالح ك��ل من 
بكني ومو�سكو. وعرت ال�سني مرارا عن معار�ستها لن�سر 
واإزالة  ن�سره  بوقف  ثاد وطالبت  ال�ساروخي  الدفاع  نظام 

ال�سواريخ التي ن�سرت بالفعل.
وتقول بكني اإن الرادار القوي لثاد ميكنه اخرتاق اأرا�سيها 
ب��ال��ت��وازن االإق��ل��ي��م��ي وال يفعل  اأم��ن��ه��ا وي��خ��ل  مم��ا يقو�س 
اأ�سلحتها  لتطوير  ال�سمالية  ك��وري��ا  م�ساعي  لوقف  �سيئا 

•• مانيال-وكاالت:

قال وزير الدفاع الفلبيني، ديلفني لورينزانا، اأم�س االإثنني، اإنه يعتقد 
اأن زعيم امل�سلحني املتطرفني الذين يقاتلون القوات احلكومية منذ 
الفلبني، يختبئ يف م�سجد مبدينة ماراوي  �سهر بجنوب  اأك��ر من 

املحا�سرة.
وكان اجلي�س الفلبيني، اأفاد يف وقت �سابق اأنه يحقق يف تقارير تفيد 
800 كيلومرت  اأ�سنيلون هابيلون هرب من م��اراوي، على بعد  ب��اأن 

جنوب مانيال، تاركاً رجاله يف عمل و�سف ب�اجلبان.
ب��اأن هابيلون  اأف���ادت  املعلومات  “اأحدث  اإن  ق��ال  ال��دف��اع  وزي��ر  ولكن 
اأن “ املعلومات التي ح�سلنا عليها هذا  م�سيفاً  مازال يف ماراوي”، 

ال�سباح تفيد باأنه خمتبئ يف اأحد امل�ساجد يف ماراوي”، كما اأعلن عن 
ت�سكيل قوة مهام ت�سم عدة وكاالت الإعادة تاأهيل املدينة.

واأظهرت املعلومات اال�ستخباراتية اأي�ساً، اأن “هابيلون مل يكن �سمن 
اأ�سبوع،  م��ن  اأك��ر  م���اراوي منذ  م��ن  ف��روا  ال��ذي��ن  الثالثة مقاتلني 

وعادوا الإقليم با�سيالن، معقل زعيم امل�سلحني«.
اليقل  م��ا  مقتل  ع��ن  اأ�سفر  م���ارواي  مدينة  يف  القتال  اأن  اإىل  ي�سار 
القوات  اأف���راد  م��ن  و84  م�سلحاً   336 بينهم  �سخ�ساً،   459 ع��ن 
على  قتلوا  39 مدنياً  عن  “ما اليقل  اإن  اجلي�س  وق��ال  احلكومية، 
يد امل�سلحني«. وكان القتال بداأ يف 23 مايو املا�سي، عندما ثار املئات 
من امل�سلحني الذين يتحالفون مع تنظيم داع�س االإرهابي عقب اأن 

حاولت القوات احلكومية اعتقال هابيلون يف ماراوي.

م�سرف  على  ع��ق��وب��ات  اخلمي�س  وا�سنطن  وف��ر���س��ت 
�سفقات  ت�سهيل  بتهمة  ال�سيني  دان��دون��غ  اوف  بنك 
ل�سالح �سركات مرتبطة بتطوير ال�سواريخ البال�ستية 

يف كوريا ال�سمالية.
اخلمي�س اأي�سا، اأعرب وزارة اخلارجية االأمريكية عن 

يف  الثانية  لبنان  ح��رب  منذ  فانه  ليرمان  راأي  وح�سب 
�سنة 2006، ازدادت الفجوة من حيث توازن القوى بني 
الفجوة،  يج�سروا  “انهم مل  وق��ال  اهلل.  وح��زب  ا�سرائيل 
“لن ت�ساب  ومع ذلك، ا�ساف:  بل ان الفجوة ات�سعت”. 

امل�سانع بال�سداأ ولن ت�ساب ال�سواريخ بال�سداأ«.
جلهات  ا�سرائيل  تقدمها  ال��ت��ي  امل�����س��اع��دات  اىل  وت��ط��رق 
ال  النا�س  ه��ن��اك.  ون�ساعد  �ساعدنا  لقد  وق���ال:  ���س��وري��ة، 
العالج  نالوا  �سخ�س   3000 من  اكر  طعاما.  ميلكون 

الطبي وكلهم من �سكان القرى ال�سورية. 
من  هوية  ب�ساأن  اال�سرائيلية  امل�سلحة  عن  �سئل  وعندما 
اال�سد  نظام  ال�سورية،  احلدودية  املنطقة  على  �سي�سطر 
وذاك طاعون.  كولريا  ليرمان: هذا  قال  املتمردين،  او 
كلهم  االن”.  “�سالم  املق�سود  لي�س  اي�����س��ا.  امل��ت��م��ردون 
“حتاول احلفاظ  ن�سخة من القاعدة. وقال ان ا�سرائيل 
على التوا�سل مع القرى ال�سورية التي تعي�س هناك منذ 
اجيال. لقد فهموا باأن اف�سل جار لهم هي ا�سرائيل، وانا 

ال اخفي، لقد �ساعدنا ون�ساعد هناك.

•• بكني-اأ ف ب:

هاتفيا  ات�ساال  واالأمريكي  ال�سيني  الرئي�سان  اأجرى 
ام�س يف اأجواء من التوتر بعد اقرتاب �سفينة حربية 
بحر  يف  ب��ك��ني  عليها  ت�سيطر  ج��زي��رة  م��ن  اأم��ريك��ي��ة 

ال�سني اجلنوبي.
واأفاد بيان للبيت االبي�س ان الرئي�سني �سي جينبينغ 
ودونالد ترامب تباحثا يف نزع ال�سالح النووي يف �سبه 
اجلزيرة الكورية وتعزيز العالقات التجارية ولي�س يف 

احلادث البحري.
وكانت العالقات بني البلدين �سهدت حت�سنا بعد زيارة 
املا�سي.  اب��ري��ل  ني�سان  يف  املتحدة  ال��والي��ات  اىل  �سي 
لكنها تدهورت يف االأيام االأخرية بعد �سل�سلة حتركات 

اأمريكية اأثارت غ�سب بكني.
�سيا�سي  با�ستفزاز  ال�سينية  اخلارجية  وزارة  ون��ددت 

وع�سكري بعد مناورة بحرية اأمريكية االحد.
�ستيثام عرت  ا�س  ا�س  يو  االأمريكية  ال�سفينة  وكانت 
 22( بحريا  12 ميال  م��ن  اق��ل  م�سافة  على  االح��د 
كلم( من �سواحل جزيرة ترايتون ال�سغرية يف ارخبيل 
جزر بارا�سيل الذي ت�سيطر عليه بكني وتطالب تايوان 

وفيتنام بال�سيادة عليه اي�سا.

وقال املتحدث با�سم وزارة اخلارجية ال�سينية لو كانغ 
ان اجلانب ال�سيني يدعو بقوة اجلانب االأمريكي اىل 
اال�ستفزازية  العمليات  النوع من  فورا عن هذا  الكف 

التي تنتهك ال�سيادة ال�سينية وتهدد اأمن ال�سني.
وا�ساف ان بكني �ستوا�سل اأخذ كل االجراءات الالزمة 

للدفاع عن �سيادتها واأمنها القومي.
حربية  �سفينة  فيها  تقرتب  التي  الثانية  امل��رة  وه��ذه 
بحر  يف  ب��ك��ني  عليها  ت�سيطر  ج��زي��رة  م��ن  اأم��ريك��ي��ة 
ال�����س��ني اجل��ن��وب��ي م��ن��ذ و���س��ول ال��رئ��ي�����س االأمريكي 
دون��ال��د ت��رام��ب اىل ���س��دة ال��رئ��ا���س��ة. وي��ب��دو التحرك 
الرئي�سني  ب��ني  ال��ه��ات��ف��ي  االت�����س��ال  قبيل  االأم���ريك���ي 
م��وؤ���س��را ع��ل��ى ت�����س��دد يف ال��ع��الق��ات ب��ني ال��ب��ل��دي��ن بعد 
ابريل خالل قمة ماراالغو  ني�سان  التقارب يف  جهود 

يف فلوريدا.
اخلمي�س  االأمريكية  االإدارة  اأعطت  اأخ��رى،  جهة  من 
ال�سوء االأخ�سر لبيع اأ�سلحة بقيمة 1،1 مليار يورو 
ال�سني  ذاتي وتعترها  التي تتمتع بحكم  تايوان  اىل 

تابعة لها وال تزال تطالب بها.
ان  ق��ال �سي  االث��ن��ني،  ت��رام��ب  ات�سال هاتفي م��ع  ويف 
لوزارة  بيان  بح�سب  �سلبية  بعوامل  تاأثرت  العالقات 

اخلارجية ال�سينية.

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

تدفع  ان  امل��ت��وق��ع  م��ن  ان���ه  “هاآرت�س”  �سحيفة  ت��ك��ت��ب 
من  طويلة  �سل�سلة  القريبة،  االأ�سابيع  خ��الل  اإ�سرائيل، 
اخلرائط لتو�سيع االحياء اليهودية يف القد�س ال�سرقية، 

واقامة م�ساكن لليهود داخل االحياء الفل�سطينية. 
واحلديث عن خمططات بناء مت جتميدها لفرتة طويلة، 
ا�سكان  2000 وح��دة  من بينها خمطط الإن�ساء ح��وايل 
وارب��ع خمططات لتوطني  الكبرية،  اليهودية  يف االحياء 
اليهود يف حي ال�سيخ جراح الفل�سطيني. ويرتبط تنفيذ 
بع�س املخططات باإخالء الفل�سطينيني الذين يقيمون يف 
املكان. خالل فرتة الرئي�س االأمريكي ال�سابق براك اوباما، 
وخا�سة خالل ال�سنوات ال�ست االأخرية، مت جتميد وتاأخري 
الكثري من خمططات البناء لليهود وراء اخلط االخ�سر 
تاأجيل  ومت  �سديد.  امريكي  رد  م��ن  تخوفا  ال��ق��د���س،  يف 
املرة تلو االخرى، بعد تلقي توجيهات  م�ساريع ح�سا�سة، 
من القيادة ال�سيا�سية او اإزالتها عن جدول النقا�س بدون 
تف�سري. وبعد دخول الرئي�س ترامب اىل البيت االبي�س، 
وخا�سة بعد زيارته اىل اإ�سرائيل قبل �سهر ون�سف، اعلن 
�سيا�سيون من اليمني عن انتهاء فرتة التجميد. وح�سب 
ان��ه مت  يبدو  القد�س،  التخطيط يف  اعمال جلنة  ج��دول 
على  امل�سادقة  اعرت�ست  التي  العوائق  من  الكثري  اإزال��ة 

البناء لليهود يف القد�س ال�سرقية.
من بني املخططات املختلف عليها، هناك اربع خمططات 
البلدة  من  ال�سمال  اىل  ج��راح،  ال�سيخ  يف  لليهود  للبناء 
عائلة  اإخ���الء  �سيتم  املخططات  اح��د  وح�سب  ال��ق��دمي��ة. 
فل�سطينية من اجل اقامة بناية تتاألف من ثالث طبقات، 
ت�سم ثالثة بيوت. وح�سب خطة اخرى �سيتم اإخالء اربع 
عائالت فل�سطينية من اجل ان�ساء بناية موؤلفة من خم�س 
ا�سكانية. ويف كال احلالتني  طبقات، ت�سم ع�سر وح��دات 
ترجع ملكية البيوت لليهود، لكن العائالت الفل�سطينية 
التي تعي�س فيها تتمتع بحقوق حماية ال�سكان وال ميكن 
اخالوؤها ب�سهولة.  وقال ع�سو بلدية القد�س ارييه كينغ، 
ان  ج���راح،  ال�سيخ  يف  اال�ستيطان  دف��ع  يف  كثريا  ال�سالع 
اإخالء  عملية  م��ن  ج��زء  ه��ي  البناء  خطة  على  امل�سادقة 
القانون  “ح�سب  ان���ه  وق����ال  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة.   ال��ع��ائ��الت 
ف��ان اح��د ا�سباب اإخ��الء ال�سكان هو االدع��اء ب��اأن �ساحب 
ويف هذه احلالة ميكن للعائالت  العقار يريد تطويره”. 
الفل�سطينية احل�سول على تعوي�س عن بيوتها. وح�سب 

كينغ فقد مت جتميد املخططات ملدة �ست �سنوات، ب�سبب 
توجيهات و�سلت من القيادة ال�سيا�سية.

تناق�س جلنة  ان  املتوقع  املخططني من  با�ستثناء هذين 
مدر�سة  الإقامة  خطة  اي�سا،  اللوائية،  والبناء  التنظيم 
ان  ويتوقع  ج���راح.  ال�سيخ  يف  مفتوحة  ار���س  على  دينية 
ال��وق��ود يف  ع��ل م�سافة قريبة م��ن حمطة  امل��در���س��ة  تقام 
احلي، رغم ان القانون مينع اإن�ساء من�ساآت عامة مبحاذاة 
طوابق  ثمانية  من  املدر�سة  و�ستتاألف  للوقود.  حمطات 
بينما �سيقام فوقها طابقان ملوؤ�س�سات الطوارئ واالنقاذ. 
موؤلفة  مكاتب  بناية  بان�ساء  فتتعلق  الرابعة  اخلطة  اما 
قلب  يف  ا�سرائيليني  مبادرين  قبل  من  طبقات،  �ست  من 

احلي الفل�سطيني.
ال�����س��ي��خ ج����راح، �سيتم  ال��ب��ن��اء يف  ب��االإ���س��اف��ة اىل خ��ط��ط 
مناق�سة خمططات لتو�سيع االحياء اليهودية يف القد�س 
اللجنة، هذا اال�سبوع،  املتوقع ان تناق�س  ال�سرقية. ومن 
ا���س��ك��ان يف  944 وح���دة  ب��اي��داع خمطط لبناء  اق��رتاح��ا 
غبعات زئيف. وقد �سادرت الدولة االرا�سي التي �ستقام 

عليها البيوت يف 1980 ومل يتم عمل �سيء فيها.
كما �ستناق�س اللجنة خمططات لبناء 800 وحدة ا�سكان 
240 وح��دة يف نفيه  رام���وت،  200 وح��دة يف  يف غيلو، 

يعقوب و116 وحدة يف ب�سغات زئيف.
تكتب “هاآرت�س” اأي�ساً،  ان وزير االمن افيغدور ليرمان 
تطرق، اىل التحقيقات مع رئي�س احلكومة ال�سابق ايهود 
القائمة مع  “على خلفية كل الرثرة  انه  اومل��رت، وق��ال 
كل ال�سخ�سيات الر�سمية �سابقا، يبدو االأمر مبالغا فيه 
وكان يرد بذلك على االدع��اءات التي وجهت  وطفيلي”. 

�سد اوملرت على خلفية تاأليف كتاب مذكراته. 
وق���ال ل��ي��رم��ان ان ك��ل م��ا اح��ت��اج اىل ع���الج م��ن ناحية 
الع�سكرية  الرقيبة  قبل  من  عالجه  مت  امليداين،  االأم��ن 

الرئي�سية، العميد اريئيال بن ابراهام. 
واأو�سح باأن الهجوم على دار الن�سر يبدو وكاأنه ماأخوذ من 
فرتة اخرى ومن دولة اخرى. انا ال اتذكر �سابقة قامت 
من  ق�سية  ه��ذه  ن�سر.  دار  مب��داه��م��ة  ال�سرطة  خاللها 
القومية.  الذاكرة  من  ميكن  ما  باأ�سرع  �سطبها  املنا�سب 
اقامة  ع��ن  الن�سر  اىل  م���رة،  والأول  ل��ي��رم��ان،  وت��ط��رق 
م�سانع حتت االر�س الإنتاج ال�سالح حلزب اهلل يف لبنان، 
اي��ران، وقال ان اجلهاز االمني متيقظ بالتاأكيد  برعاية 
ويعرف ويفعل كل ما يجب عمله. هذه ظاهرة مهمة، وال 

ميكن جتاهلها باأي �سكل من اال�سكال.

 20 بعد  اح��رتام احل��ري��ات يف هونغ كونغ  ازاء  القلق 
عاما على عودة املدينة اىل ال�سني.

اال�سبوع  االأم��ريك��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  اأدرج�����ت  ك��م��ا 
املا�سي ال�سني على قائمة االجتار بالب�سر التي ت�سم 

دوال مثل �سوريا وكوريا ال�سمالية وفنزويال.

قول  الت�سريحات،  اىل هذه  “ي�سرائيل هيوم”  وت�سيف 
دولة  ان  الع�سكريني  املرا�سلني  مع  لقاء  خالل  ليرمان 
ا�سرائيل لي�ست معنية بفتح اجراء ع�سكري يف اأي منطقة، 

ال يف ال�سمال وال يف اجلنوب. 
وح�سب اأقواله فاإنه حتى عندما تت�سلل النريان، فان هذا 
يبقى ت�سلال ولي�س اطالق نار متعمد. نحن نرد و�سرند 
ل�سنا  ل��ل��ن��ريان.  ت�سلل  ك��ل  اق���وى على  ب�سكل  م��رة  ك��ل  يف 

م�ستعدين لتقبل ذلك.
قال:  ���س��وري��ة،  يف  ترتيب  اىل  التو�سل  وح��ول حم���اوالت 
اأي اتفاق تكون ايران  اأوؤيد الرتتيب، لكننا لن نتقبل  انا 
اي����ران وح���زب اهلل على  ب��ت��واج��د  ي�سمح  او  ل���ه،  ���س��ام��ن��ة 
وقال ليرمان ان ا�سرائيل م�ستعدة لتقبل كل  احلدود”. 

اتفاق ي�سمل ا�ستبدال اال�سد.
املق�سود  ان  قال ليرمان  الكهرباء يف غزة،  ازمة  وب�ساأن 
خالف فل�سطيني داخلي ال يجب ان تتدخل فيه اإ�سرائيل. 
من  �سيكل  8 ماليني  اخرجت حما�س  االأم��ر  نهاية  “يف 

جيبها ودفعت مل�سر ثمن ال�سوالر«.

املجتمع القطري ل يريد اخلالف مع ال�سعودية والعتماد على اإيران

و�ضع متيم مل يعد اآمنًا.. ماذا عن األعيب والده امل�ضتقبلية؟
••وا�صنطن-وكاالت:

ربط الكاتب �ساميون هندر�سون يف 
مقاله �سمن جملة فورين بولي�سي 
احلاكم  ه����وّي����ة  ب����ني  االأم���ري���ك���ّي���ة 
ال��ف��ع��ل��ي ل��ق��ط��ر وخم������ارج االأزم�����ة 
لهندر�سون  بالن�سبة  اخل��ل��ي��ج��ّي��ة. 
اإّن ح��اك��م ق��ط��ر ه��و االأم����ري متيم 
“على  ل��ك��ن  ث�����اين،  اآل  ح��م��د  ب���ن 
وي�سري اإىل هناك ظن  اأّن  الورق”. 
والد متيم، االأمري حمد بن خليفة 
بزمام  فعلياً  املم�سك  ه��و  ث��اين  اآل 

االأمور.
اأح����د  اأّن  امل����ق����ال  ك����ات����ب  وي����ذك����ر 
والذي  ال�سابقني  الديبلوما�سيني 
ال�سنوات  م��ن  لعدد  قطر  يف  عا�س 
قال اإّن “حمد ال يحب االإماراتيني 
ميقت  ل����ك����ّن����ه  وال����ب����ح����ري����ن����ي����ني، 

ال�سعوديني بالكامل«. 
اأحد  اأّن  اإىل  هندر�سون  ي�سري  كما 
الداخلية  ال�سيا�سات  املطلعني على 

ت�ستجيب لها، واأعطتها حتى الثاين 
موافقتها  ت��ع��ل��ن  ك���ي  ي��ول��ي��و  م���ن 
مّما  اأك��ر  كانت  املهلة  لكّن  عليها. 
اإل��ي��ه��ا ال��دوح��ة كما عّر  اح��ت��اج��ت 
باأنها  ال��ك��ات��ب ع���ن ذل����ك، م���ذّك���راً 
املا�سي.  االأ�سبوع  الالئحة  رف�ست 
وتعتمد تطورات االأو�ساع يف املدى 
ا�ستجابة حمد  املنظور على كيفية 
ومت���ي���م وال���ت���ي ���س��ي��ح��دده��ا حجم 
االأو�سع الآل  القبيلة  ال�سغوط من 
ث����اين. وي�����س��رح ه��ن��در���س��ون وجهة 
نظره باالإ�سارة اإىل اأّن قيادتي حمد 
ومتيم لي�ستا حمرتمتني بالكامل، 

ولو بن�سب متفاوتة. 

و�سع متيم مل يعد اآمنًا
ي���ت���اب���ع ه���ن���در����س���ون ال���ك���ت���اب���ة عن 
�سنة  ال���ع���ر����س  اإىل  ح��م��د  و����س���ول 
ا�ستياء  اأث���ار  ق��د  باعتباره   1995
االأ�سرة.  من  وا�سعة  �سريحة  ل��دى 
اأ�سرة  اأّن وال��دة حمد هي من  ومبا 

يبلغ  ال��ذي  حمد  و�سف  القطرية 
من العمر 65 عاماً بال� “خطري”. 
ل���ك���ّن م���ن ه���م ع��ل��ى م��ع��رف��ة اأق���ل 
اأكر  اآل ث���اين ل��ه��م ن��ظ��رة  ب��ع��ائ��ل��ة 
على  اأوروبياً  م�سوؤواًل  اإّن  اإذ  ب��راءة. 
لكاأ�س  ق��ط��ر  ب��ا���س��ت�����س��اف��ة  ع��الق��ة 
العامل 2022 يف كرة القدم يرى 
لكّن  ح�سنة  بنية  يتمتع  متيم  اأّن 
اأبيه الذي و�سفه  امل�سكلة تكمن يف 

باأّنه قوة تقييدية.

ل يفّوت فر�سة
 لإزعاج جريانه!

حمد  راح  ح���ك���م���ه،  ف�����رتة  خ�����الل 
قناة  واأن�������س���اأ  ب����الده  ث����روة  ي�ستغل 
ب�سرعة  ���ع���ت  و����سّ ال���ت���ي  اجل����زي����رة 
جريان  واأغ�سبت  القطري  النفوذ 
اأّمنت من�سة لرجال  االإم��ارة الأّنها 
دين مثريين للفنت مثل االإرهابي 
يو�سف القر�ساوي. لكن على مدى 
وبطريقة  ي��ردد  ك��ان حمد  �سنوات، 

ف�����اإّن ه����ذا االأم�����ر كان  اآل ع��ط��ّي��ة، 
بالن�سبة الآل ثاين، ما يعني  �سلبياً 
على  حمد  اإىل  ينظرون  ه��وؤالء  اأّن 
اأّن ن�سفه فقط من �ساللتهم. من 
ب��ني زوج���ات حمد ال��ث��الث، اثنتان 
لها  هما من اآل ثاين. لكّن من يف�سّ
ه��ي م����وزا وال����دة مت��ي��م م��ن اأ�سرة 
متيم  و�سع  يعد  مل  “اإذاً،  امل�سند. 
وجدلّياً،  اآمناً  ثاين  اآل  اأ�سرة  داخل 
من و�سع حمد”.  اأمناً  اأق��ّل  و�سار 
املجتمع  اإّن  بل  وح�سب،  ه��ذا  لي�س 
القطري يريد اأاّل يكون على خالف 
معتمداً  يكون  واأاّل  ال�سعودية  م��ع 
على اإيران التي باتت توؤمن طريقاً 

لتموين قطر باملوؤونة الغذائّية.

ماذا عن �سحته؟
ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ذل����ك، مي��ك��ن اأاّل 
لكي  الداخلي كافياً  يكون ال�سغط 
التنازل،  م��ن  ال��ك��ث��ري  ي��ق��ّدم ح��م��د 
اأقّله اإىل االآن، بح�سب كاتب املقال. 

تثري ال�����س��ك��وك، اأم���ام م��روح��ة من 
ال�سفراء باأّن اجلزيرة لها توجهات 
ُترتك  اأن  ي��ج��ب  ب��اأن��ه  اأو  م�ستقلة 
التعبري. وي�سيف كاتب  لها حرية 
ي�ستطيع  يبدو، ال  “كما  اأّن��ه  املقال 
ح��م��د م��ق��اوم��ة اأي ف��ر���س��ة الإزع���اج 
العرب”،  اخل��ل��ي��ج��ي��ني  ج����ريان����ه 
جمل�س  بتفكيك  خ��اط��ر  ول��و  حتى 
التعاون اخلليجي الذي حمى دوله 
من التوترات االإقليمية. ومن بني 
الدائم  حمد  اإزع����اج  على  االأم��ث��ل��ة 
جل���ريان���ه، دع����م ب�����الده ل���الإخ���وان 
ال��غ��ره��اب��ي��ني، ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اأّن 
ه����وؤالء ال ي��وؤم��ن��ون ب��االأن��ظ��م��ة مبا 
ف��ي��ه��ا ن��ظ��ام��ه اخل��ا���س ك��م��ا ي�سدد 

على ذلك هندر�سون. 

كيف �ست�سغط
 اأ�سرة اآل ثاين؟

وق���ّدم���ت ال�����دول امل��ق��اط��ع��ة لقطر 
الئ��ح��ة ب��ث��الث��ة ع�����س��ر م��ط��ل��ب��اً كي 

اأن  باإمكانها  اأّن �سحته  اإىل  وي�سري 
تكون عاماًل مهماً يف امل�سار املقبل. 
كلوّية،  م�����س��اك��ل  م���ن  ي��ع��اين  ف��ه��و 
وبح�سب ديبلوما�سيني، خ�سع حمد 

لعملية زرع واحدة على االأقل.

م�ستمتع
حمد  ي���ك���ون  اأن  ج������داً  وي���ح���ت���م���ل 
املتفاقمة  ب���االأزم���ة  “م�ستمتعاً” 
ب��ح�����س��ب حت��ل��ي��ل ه��ن��در���س��ون. منذ 
ال�ساب  ت��ك��ل��ي��ف  مّت  خ��ل��ت،  ���س��ن��وات 
حمد بن علي اآل ثاين، بالتخطيط 
ذلك  غ�����ذائ�����ي. يف  اأم������ن  مل�������س���روع 
اأّن  ال���وق���ت، ظ����ّن دي��ب��ل��وم��ا���س�����ي��ون 
مع  بالتعامل  رمب��ا  مرتبط  االأم���ر 
اإغ�����������الق م�����س��ي��ق هرمز  خم���اط���ر 
اأمام ال�سفن. “االآن يبدو اأّن االأمري 
االأب كان يخطط لالأمام”. وينهي 
مت�سائاًل:  مقال�������ه  ه��ن��در���س��ون 
يخّبئها  ال���ت���ي  االأالع����ي����ب  ه���ي  م���ا 

للم�ستقبل؟
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اإعــــــــــالن
لت�سليح  ال�س�����ادة/ليغا�سي  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�سيارات رخ�سة رقم:CN 1504029 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة ي�سلم مروك ي�سلم بن عامر الريكي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سعيد جمعة خليفة كني�س القبي�سي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4

اإعالن عن ت�صجيل �صفينة وطنية

تعلن الهيئة االحتادية للموا�سالت الرية والبحرية بان 

/الينز ميدل اي�صت لدارة ال�صفن ذ.م.م قد تقدم بطلب 

ت�سجيل ال�سفينة املذكورة بياناتها بعد وهي:

ال�سفينة  ه��ذه  ت�سجيل  على  اع��رتا���س  ل��ه  م��ن  ك��ل  على 

مدة  خ���الل  اب��وظ��ب��ي  ال�����س��ف��ن  ت�سجيل  مكتب  م��راج��ع��ة 

اق�ساها 60 يوما من تاريخ هذا االعالن.

 اإدارة مراكز �صعادة املتعاملني - مركز اأبوظبي

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�صالت

�صيا�صة الرتاخي�ض والت�صجيل البحري

                   اإ�سم ال�سفينة                    رقم الت�سجيل ال�سابق          العلم ال�سابق
                الدي �سلمى                    جديدة                   جديدة

العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
�سحاب  التجاري  باال�سم   CN رقم:1171020 
العذب للنقليات العامة ، بالغاء طلب تعديل الرخ�سة 

واعادة الو�سع كما كان عليه �سابقا.
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سبوع  خالل  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل االجراءات املذكورة. 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
رقم:CN 1885782 باال�سم التجاري ب�سرى ال�سام 
الرخ�سة  اإلغاء  طلب  بالغاء   ، القرطا�سية  لتجارة 

واعادة الو�سع كما كان عليه �سابقا.
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سبوع  خالل  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل االجراءات املذكورة. 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4

اإعــــــــــالن
اال�سباغ    العمال  نعوم  عزت  ال�س�����ادة/  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�سة رقم:CN 1175827  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حمدان قران ثامر حممد املن�سوري

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عمر �سالح عبداخلالق �سالح العفيفي
تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

 تعديل ا�سم جتاري من/عزت نعوم العمال اال�سباغ
EZZAT NAOUM PAINTING WORKS

اىل/ وايت كلر العمال اال�سباغ
WHITE COLOR PAINTING WORKS

التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4
بهذا يعلن الكاتب العدل بدائرة الق�ساء اأبوظبي-بوحدة غرفة 
جتارة ابوظبي باأن ال�سادة موؤ�س�سة )املرابع للدواجن( امل�سجلة 
 )CN1367263( برقم  االقت�سادية  التنمية  بدائرة 
بطلب  اإلينا  تقدموا  قد  العني-العجبان  مدينة  وعنوانها، 
الهالل  م�سرف  ال�سادة/  ل�سالح  جتاري  رهن  عقد  ت�سديق 
 29.050.000.00 بقيمة  ومكائن  معدات  رهن:  مقابل  وذلك 
)ت�سعة وع�سرون مليونا وخم�سون األف درهم ( واعمااًل للفقرة 
تنظيم  ب�ساأن   2013 ل�سنة   4 رقم  القانون  من   14 املادة  من   5
مهنة الكاتب العدل، فاإنه مبرور اأربعة ع�سر يوماً على االأقل 
من تاريخ ن�سر هذا االعالن فاإن الكاتب العدل �سيقوم بتوثيق 

هذا العقد بناًء على طلب اأ�سحاب ال�ساأن.
الكاتب العدل

اعالن رهن جتاري
العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4

بهذا يعلن الكاتب العدل بدائرة الق�ساء اأبوظبي-بوحدة غرفة 
لالبقار(  متمكن  )مزارع  موؤ�س�سة  ال�سادة  باأن  ابوظبي  جتارة 
 )CN-2176557( امل�سجلة بدائرة التنمية االقت�سادية برقم
وعنوانها، مدينة العني-العجبان قد تقدموا اإلينا بطلب ت�سديق 
عقد رهن جتاري ل�سالح ال�سادة/ م�سرف الهالل وذلك مقابل 
رهن: معدات ومكائن بقيمة 21.460.500.00 )واحد وع�سرون 
مليونا واأربعمائة و�ستون األفا وخم�سمائة درهم( واعمااًل للفقرة 
5 من املادة 14 من القانون رقم 4 ل�سنة 2013 ب�ساأن تنظيم مهنة 
الكاتب العدل، فاإنه مبرور اأربعة ع�سر يوماً على االأقل من تاريخ 
ن�سر هذا االعالن فاإن الكاتب العدل �سيقوم بتوثيق هذا العقد 

بناًء على طلب اأ�سحاب ال�ساأن.
الكاتب العدل

اعالن رهن جتاري
العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4

اأبوظبي-بوحدة  الق�ساء  بدائرة  العدل  الكاتب  يعلن  بهذا 
ذ  لالألبان  متمكن  )م�سنع  ال�سادة  باأن  ابوظبي  جتارة  غرفة 
م م( امل�سجلة مبكتب تنمية ال�سناعة برقم )2098( وعنوانها، 
اإلينا بطلب ت�سديق عقد  العني-العجبان قد تقدموا  مدينة 
مقابل  وذلك  الهالل  م�سرف  ال�سادة/  ل�سالح  جتاري  رهن 
رهن: معدات ومكائن بقيمة 76.766.900.00 )�ستة و�سبعون 

مليونا و�سبعمائة و�ستة و�ستون األفا وت�سعمائة درهم(
واعمااًل للفقرة 5 من املادة 14 من القانون رقم 4 ل�سنة 2013 
ب�ساأن تنظيم مهنة الكاتب العدل، فاإنه مبرور اأربعة ع�سر يوماً 
العدل  الكاتب  فاإن  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  االأقل  على 

�سيقوم بتوثيق هذا العقد بناًء على طلب اأ�سحاب ال�ساأن.
الكاتب العدل

اعالن رهن جتاري

العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/بقالة التنوير

رخ�سة رقم:CN 1032080  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

�سالح �سعيد حممد �سعيد �سعيدوه من �سريك اىل مالك
تعديل ن�سب ال�سركاء

�سالح �سعيد حممد �سعيد �سعيدوه من 51% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد اليا�س بابوتي ما�سن�سريي تومبيل
تعديل �سكل قانوين/من �سركة تو�سية اىل موؤ�س�سة فردية

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ملي�س للمفرو�سات

رخ�سة رقم:CN 1701692  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد ذياب حممد ذياب املن�سوري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سالح را�سد عبداهلل علي احلمادي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/مارمرون  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1901733:للمقاوالت العامة رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة علي عبداهلل عي�سى احلمادي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف علي عبداهلل عي�سى احلمادي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/املرابع  بان  التنمية االقت�سادية  دائ���رة  تعلن 

CN 2134718:لالواين املنزلية  رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر 
الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً 
غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه 

املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4

اإعــــــــــالن
للمقاوالت  بر�سلونة  ال�س�����ادة/�سركة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العامة ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1124902  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�سب ال�سركاء/احمد خلفان �سعيد �سميط الظاهري من 50% اىل %95

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة من�سور �سالح علي مثنى احلربي %5

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سامل �سعيد حمد حمرور العامري

التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية 

حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/مركز  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

فا�ست فاير خلدمة ال�سيارات
رخ�سة رقم:CN 2137281 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر 
الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً 
غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه 

املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة 

الوان املن�سورة لال�سباغ والبال�سرت
رخ�سة رقم:CN 1147755 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر 
الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً 
غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه 

املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/الق�سلة 

CN 1084910:للمقاوالت العامة ذ.م.م  رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر 
الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً 
غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه 

املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4

اإعــــــــــالن
العلياء  ال�س�����ادة/الطبقة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للنقليات العامة
رخ�سة رقم:CN 1049812  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة ال�سيخ �سعود في�سل بن �سامل بن حممد القا�سمي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل حم�سن �سامل العامري

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ حمالت القوة لالعالف ذ.م.م 

 رخ�سة رقم:CN 1125041  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/�سعيد نا�سر �سبيع الدرعي من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ �سعيد نا�سر �سبيع الدرعي من 51% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سلطان حممد ولد حاجي بري حممد

تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*2.29 اىل 1*2
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل موؤ�س�سة فردية

 تعديل ا�سم جتاري من/حمالت القوة لالعالف ذ.م.م
 ALQUAWA FODDER SHOPS LLC

اىل/ حمالت القوة لالعالف 
ALQUAWA FODDER SHOPS

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/  

 رخ�سة رقم:CN 2097348  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*3 اىل 1*3

 تعديل ا�سم جتاري من/بالك داميوند لتجارة قطع غيار ال�سيارات امل�ستعملة

 BLACK DIAMOND AUTO USED SPARE PARTS TRADING

اىل/ بالك داميوند ال�سالح ميكانيكي للمركبات 

BLACK DIMOND VEHICLES MECHANICS REPAIR

تعديل ن�ساط/ا�سافة ا�سالح ميكانيكي للمركبات )4520003(

تعديل ن�ساط/حذف جتارة قطع الغيار امل�ستعملة لل�سيارات )4530003(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 

خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك: كي.كي.كي انرتنا�سيونال �س.م.ح

HERCULESPOWER: طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية 

املودعة بالرقم :270862     بتاريخ : 2017/4/4

با�س������م :كي.كي.كي انرتنا�سيونال �س.م.ح

وعنوانه:مكتب رقم اي 1 ، 2211 اي ، منطقة عجمان احلرة ، هاتف:0565659791 ، �سندوق الريد:21087 

 امييل:kakkar.fzc@gmail.com عجمان

امت�سا�س  ، مركبات  ، مزلقات  و�سحوم �سناعية  زيوت  بالفئة:4  الواقعة  اأو اخلدمات  ال�سلع  لتمييز  وذلك 

وترطيب وتثبيت الغبار ، وقود )مبا يف ذلك وقود املحركات( ومواد ا�ساءة ، �سموع وفتائل لال�ساءة.

و�سف العالمة:عبارة عن الكلمة HERCULESPOWER مكتوبة بالالتينية باللون اال�سود. 

اال�س��رتاطات :.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا االإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4  يوليو 2017 العدد 12061
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عربي ودويل
وا�ضنطن وط�كي� “متحدتان” لل�ضغط على ك�ريا ال�ضمالية 

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

متحدتان  واليابان  املتحدة  الواليات  ان  االبي�س  البيت  اأعلن 
م��ن اأج����ل ال�����س��غ��ط ع��ل��ى ك��وري��ا ال�����س��م��ال��ي��ة ل��وق��ف تهديدها 
النووية  ان�سطتها  االخ��رية  االآون���ة  يف  كثفت  ان  بعد  املتنامي 

والع�سكرية.
واأكد الرئي�س االمريكي دونالد ترامب ورئي�س الوزراء الياباين 
االمريكي  التحالف  ان  جم��ددا  هاتفي  ات�سال  يف  اآب��ي  �سينزو 
الياباين على اأهبة اال�ستعداد للدفاع والرد على اي تهديد او 

حترك لكوريا ال�سمالية، بح�سب بيان البيت االبي�س.
واأكدا على “احتادهما من اجل ت�سديد ال�سغوط على النظام 
ي�سلكه”،  ال��ذي  اخلطري  امل�سار  لتغيري  ال�سمايل(  )ال��ك��وري 

ات�سال هاتفي منف�سل اجراه مع نظريه  البيان. ويف  بح�سب 
التهديد  م�ساألة  اىل  ت��رام��ب  ت��ط��رق  جينبينغ  �سي  ال�سيني 
املتنامي الذي ي�سكله الرنامج ال�ساروخي النووي والبال�ستي 

لكوريا ال�سمالية، بح�سب ما اأعلن البيت االبي�س.
اجلزيرة  �سبه  جعل  التزامهما  على  الرئي�سان  ���س��دد  ك��ذل��ك 

الكورية منطقة منزوعة ال�سالح النووي.
يكون  ق��د  اي حم��ادث��ات  اىل  ي�سر  االب��ي�����س مل  ال��ب��ي��ت  ان  اال 
اجراها ترامب و�سي ب�ساأن جزر متنازع عليها يف بحر ال�سني 
اجلنوبي، علما بان االت�سال اجري عقب عبور بارجة امريكية 

قرب جزيرة حتتلها ال�سني.
ويف اأول رد فعل اأعربت بكني عن تنديدها معترة هذه اخلطوة 

ا�ستفزازا �سيا�سيا وع�سكريا خطريا.

وعرت املدمرة االأمريكية يو ا�س ا�س �ستيثام على م�سافة اقل 
من 12 ميال بحريا )22 كلم( من �سواحل جزيرة ترايتون 
ال�سغرية يف ارخبيل جزر بارا�سيل الذي تطالب تايوان وفيتنام 

بال�سيادة عليه، بح�سب ما اأو�سح امل�سوؤول لفران�س بر�س.
اأك����د جم����ددا ت�سميمه  ت���رام���ب  ان  االب��ي�����س  ال��ب��ي��ت  واع���ل���ن 
على اإق��ام��ة ع��الق��ات جت��اري��ة م��ت��وازن��ة ب��ني ال��والي��ات املتحدة 
على  االمريكية  االدارة  نقمة  وا�ستدت  التجاريني.  و�سركائها 
اجرى  وال��ذي  اون  كيم جونغ  ال�سمايل  الكوري  الزعيم  نظام 
�سل�سلة جتارب �ساروخية يف اال�سهر املا�سية. وكان ترامب علق 
اآماال على ال�سني - اأكر حلفاء النظام الكوري ال�سمايل - من 
اجل ممار�سة ال�سغوط على بيونغ يانغ، اإال انه اعلن االأ�سبوع 

املا�سي ان تلك اجلهود قد ف�سلت.

ك�ريا اجلن�بية: اأمام بي�جنياجن فر�ضة للح�ار 
•• �صول-رويرتز:

مع  اجتماع  خ��الل  االثنني  اأم�س  قوله  م��ون  عن  ج��ي��ه-اإن  م��ون  اجلنوبية  كوريا  رئي�س  مكتب  نقل 
الرئي�س االأمريكي ال�سابق باراك اأوباما اإن اأمام كوريا ال�سمالية فر�سة اأخرية للدخول يف حوار مع 
العامل اخلارجي. ويزور اأوباما �سول هذا االأ�سبوع لي�سارك يف منتدى ت�ست�سيفه �سحيفة ت�سو�سون 
النووية مل  لالأ�سلحة  برناجمها  ال�سمالية يف  كوريا  اإن م�سي  اليوم  �سابق  وقت  قال يف  اإيلبو حيث 
يفعل �سيئا لتاأمني ال�سعب لكوري ال�سمايل. وقال يون ياجن ت�سان م�ساعد الرئي�س الكوري اجلنوبي 
دونالد  االأمريكي  الرئي�س  مع  اأجراها  التي  حمادثاته  على  اأوباما  اأطلع  مون  اإن  �سحفية  اإف��ادة  يف 
ترامب االأ�سبوع املا�سي. واأ�ساف يون “الرئي�س مون قال اإنه حتدث مع الرئي�س ترامب عن ا�ستخدام 
الفر�سة  اإنها  »قال  والنووية.  ال�ساروخية  ال�سمالية  كوريا  اأ�سلحة  وال�سغط حلل م�سكلة  العقوبات 
هوادة  بال  بيوجنياجن  تطور  العام  بداية  ومنذ  ح��وار«.  يف  للدخول  ال�سمالية  كوريا  اأم��ام  االأخ��رية 

اأ�سلحتها النووية وال�ساروخية متجاهلة تهديدات بفر�س املزيد من العقوبات الدولية عليها.

•• الفجر - تون�س - خا�س
لدول  وكابو�سا  هاج�سا  الليبية  ــة  الزم ت�سكل 
على  مبا�سر  انعكا�س  من  لتداعياتها  ملا  ــوار  اجل
الليبية املرتدية بظاللها  الأو�ساع  اذ تلقى  امنها 
على دول اجلوار التي تتخوف من امكانية انتقال 
التحركات  ظل  يف  خا�سة  اأرا�سيها  اىل  اخلطر 
الرهابية  التنظيمات  عنا�سر  بها  تقوم  التي 
الـــدول حراكها  هــذه  وتــوا�ــســل  على احلــــدود.  
والدفع  الأزمـــة،  حلحلة  اأجــل  من  الدبلوما�سي 
اجلهود  جميع  ودعـــم  �سيا�سي،  حـــوار  بــاجتــاه 
الت�سوية  بلوغ  اىل  الرامية  والدولية  الإقليمية 

ال�سيا�سية بني الفرقاء اللبيني.

الرئي�س  اأك������د  ال�������س���ي���اق،  ه�����ذا  ويف 
ال�سب�سي  ق��ائ��د  ال��ب��اج��ي  ال��ت��ون�����س��ي 
على اأهّمية تن�سيق اجلهود بني كافة 
الرامية  امل��ب��ادرات  �سمن  االأط����راف 
نحو  وال��دف��ع  ليبيا  الو�سع يف  حل��ل 
ت�سوية �سيا�سية �ساملة لالأزمة، حّتى 
ومبنّية  متجان�سة  امل���واق���ف  ت��ك��ون 
ع��ل��ى اأر���س��ي��ة ���س��ل��ب��ة خ��ا���س��ة يف ما 
يتعّلق بالتم�ّسك بال�سرعية الدولية 
الليبي  ال�سيا�سي  االت��ف��اق  واع��ت��ب��ار 
 2015 دي�����س��م��ر   15 يف  امل��م�����س��ى 

مرجعّية الأي جولة جديدة.

روؤية �ساملة
  واأكد يف كلمة توجه بها للم�ساركني 
امل�ستوى  رفيعة  اللجنة  اجتماع  يف 
الو�سع  ملتابعة  االف��ري��ق��ي  ل��الحت��اد 
يف ليبيا والتي األقاها وزير ال�سوؤون 
اجلهيناوي  خ���م���ّي�������س  اخل����ارج����ي����ة 
اأبابا،  اأدي�����س  االأث��ي��وب��ي��ة  بالعا�سمة 
قوة  ب���ك���ل  ت���دع���م  ت���ون�������س  اأن  ع���ل���ى 
م�����س��اع��ي االحت�������اد االإف����ري����ق����ي من 
التو�سل حلّل �سيا�سي يف ليبيا  اأجل 
كافة  يف  �ساركت  تون�س  ب��اأن  م��ذك��را 
االجتماعات ال�سابقة للجنة، وكانت 
نقطة ارتكاز خلفية لها خالل املهّمة 

االأخرية.
  ودع����ا ال��رئ��ي�����س ال��ت��ون�����س��ي االأم���ني 
العام لالأمم املتحدة وممّثله اجلديد 
يف ليبيا غ�سان �سالمة، اإىل �سرورة 
الت�سريع يف اإطالق احلوار ال�سيا�سي 
ن�������ّس عليها  ال���ت���ي  ل���الآل���ي���ات  وف���ق���ا 
االتفاق ال�سيا�سي، ولكن �سمن روؤية 
�ساملة بخلق اأر�سية توافقية وا�سعة 
يدخلها  اأن  مي��ك��ن  ت��ع��دي��الت  الأي 
الليبيون اأنف�سهم على هذا االتفاق.

اأن ما عا�سته    و�سدد يف كلمته على 
ل��ي��ب��ي��ا م����ن ان����ف����الت وم������ا ل����ه من 
يدعو  املنطقة  على  اأمنية  تداعيات 
اجلميع للوقوف مع ال�سعب الليبي 
ال�سيا�سي  احل���ّل  ب��اجت��اه  وال�����س��غ��ط 
الإنهاء  والتوافق  احل��وار  على  املبني 
املرحلة االنتقالية، من خالل تنظيم 
القارة  املوؤ�س�سات  وبناء  االنتخابات 
اآج��ال معقولة ومدرو�سة  للدولة يف 
حت���ت رع���اي���ة م��ب��ا���س��رة م���ن االأمم 
اأم����ام االآليات  امل��ت��ح��دة وف��ت��ح ال��ب��اب 
الدميقراطية للتداول ال�سلمي على 
ا�ستحقاقات  اإىل  والتوّجه  ال�سلطة 

التنمية واإعادة االإعمار.
   وبنّي اأن تون�س مل تّدخر جهدا منذ 
 2011 منذ  الليبية  االأزم���ة  بداية 
للم�ساهمة الفّعالة يف التخفيف من 
معاناة ال�سعب الليبي ودفع املبادرات 
ب���ني خمتلف  احل�����وار  اإىل  ال��ه��ادف��ة 
احلّل  ب��اأن  اإمي��ان��ا  الليبيني  الفرقاء 
يف ليبيا لن يكون اإاّل �سيا�سيا واأنه ال 
بد من و�سع حّد لالنفالت االأمني 
ال�سعب  ل��ه��ذا  االإن�����س��ان��ي��ة  وامل��ع��ان��اة 

ال�سقيق.

تكامل ل تعار�س
15 دي�سمر  ق���ام يف  ب��اأن��ه     وذك���ر 
الإيجاد  م���ب���ادرة  ب���اإط���الق   2016
الليبية،  لالأزمة  �سامل  �سيا�سي  حل 
ان��ط��الق��ا م���ن واج�����ب اجل�����رية وما 
و�سائج  م���ن  ب��ل��ي��ب��ي��ا  ت��ون�����س  ي���رب���ط 
امل�سرتكة وحر�سا  وامل�سالح  القربى 
ع��ل��ى ك�����س��ر اجل���م���ود ال����ذي اعرتى 

امل�سار ال�سيا�سي االأممي.
اأ�سبحت،  اأن هذه املبادرة     واأ�ساف 
بف�سل دعم كل من اجلزائر وم�سر، 

خليفتي.
   وقد اأكد املبعوث االأمم��ي اجلديد 
كلمته  يف  �سالمة  غ�سان  ليبيا  اإىل 
التي األقاها يف اجتماع اللجنة رفيعة 
ملتابعة  االإفريقي  لالحتاد  امل�ستوى 
التامة  ثقته  على  ليبيا  يف  ال��و���س��ع 
الليبي وقدرة  ق��درة دول اجل��وار  يف 
امل�ساهمة  ع��ل��ى  االحت����اد  م��وؤ���س�����س��ات 

بدفع امل�سار ال�سيا�سي.
ق����درة دول  اإىل  ���س��الم��ة  واأ�����س����ار      
اجل�����وار ال��ل��ي��ب��ي ع��ل��ى اإ���س��اف��ة لبنة 
جديدة اإىل اجلهود الدولية االأممية 
من خالل تكوين حزام �سيا�سي داعم 
ومت�سامن ي�ساند ال�سعب الليبي يف 
م�����س��اره ال�����س��ي��ا���س��ي وي�����س��اع��د االأمم 

املتحدة على جتاوز العقبات.

التن�سيق بني املبادرات
اخلارجية  وزي������ر  دع�����ا  ح����ني  يف     
اإىل  ال��ق��ادر م�ساهل  اجل��زائ��ري عبد 
ودولًيا  اأف��ري��ق��ًي��ا  التن�سيق  ���س��رورة 
ب���ني م����ب����ادرات ت�����س��وي��ة االأزم�������ة يف 
احلل  م�ساعي  تتحقق  حتى  ليبيا، 

ال�سيا�سي.
اأبابا موقف     واأك��د م�ساهل باأدي�س 
اجلزائر وجهودها يف ت�سوية االأزمة 
جديد  م��ن  اأك��دن��ا  ق��ائ��اًل:  الليبية، 
�����س����رورة ال��ت��ن�����س��ي��ق ب���ني امل����ب����ادرات 
املتعلقة بت�سوية النزاع الليبي، �سواء 

اأكانت اأفريقية اأم من خارج القارة.
   و����س���دد ال���وزي���ر اجل����زائ����ري على 
واح��د من  ب�سوت  التحدث  ���س��رورة 
اأجل اأن تف�سي اجلهود املبذولة اإىل 
ت�سوية  م�سار  يف  الليبيني  م��راف��ق��ة 

النزاع.
   وقال: ال ميكن اأن يوجد بديل عن 
االتفاق ال�سيا�سي الذي اأ�سبح قاعدة 
لكل حل لالأزمة يف ليبيا، م�سرًيا اإىل 
اأن االتفاق ذاته مفتوح الأي مراجعة 

اإذا كانت هذه هي رغبة ليبيا.
   وذكر اأن موقف اجلزائر واأع�ساء 
ليبيا  ح��ول  امل�ستوى  رفيعة  اللجنة 
قوامه  ال�����س��ي��ا���س��ي  احل�����ل  ي��ف�����س��ل 
احل���وار وامل�����س��احل��ة، وع���دم التدخل 
داعًيا  لليبيا،  الداخلية  ال�سوؤون  يف 
يف ه��ذا االإط��ار اإىل االإ���س��راع بتعزيز 
واالقت�سادية  ال�سيا�سية  املوؤ�س�سات 
ال��ل��ي��ب��ي��ة.    وي�����س��ار اىل ان احل���وار 
امل��ن�����س��ود ق��د ي��ج��د زخ��م��ا ج��دي��دا اذ 
غرب  اق�سى  الزنتان  مدينة  ت�ستعد 
الثالثي  اللقاء  الحت�سان  طرابل�س 
وال��ذي �سوف يجمع كال من رئي�س 
الوفاق  حلكومة  الرئا�سي  املجل�س 
قائد  حفرت  وخليفة  ال�����س��راج،  فائز 
رئي�س  ����س���ال���ح  وع��ق��ي��ل��ة  اجل���ي�������س، 
جمل�س النواب رغم اّن ت�سريبات يف 
الغر�س اأكدت وجود �سروط م�سبقة 
لدى حفرت الذي يريد �سمانات من 

طرف فائز ال�سراج.
با�سم  الر�سمي  املتحدث  اأن  يذكر     
امل�سماري  اأح��م��د  امل�����س��ل��ح��ة  ال���ق���وات 
العام  القائد  ب���اأن  اأي���ام،  منذ  ���س��رح، 
للقوات امل�سلحة خليفة حفرت اأمهل 
اأ���س��ه��ر حللحلة  ���س��ت��ة  ال�����س��ي��ا���س��ي��ني 
االأمور قبل تدخل اجلي�س، على حد 
و�سفه، م�سريا اىل اأن قيادة اجلي�س 
املاآ�سي  امل��زي��د م��ن  ت��ع��د حت��ت��م��ل  مل 
مهلة  واأن  الليبيني،  يعانيها  ال��ت��ي 
ال�ستة اأ�سهر ُتعتر ُفر�سة لالإ�سالح 
واإال �سيتدخل اجلي�س  ك��اف،  واإن��ذار 
االأو�ساع  ا�ستمرت  ح��ال  يف  الوطني 

على ما هي عليه، ح�سب قوله.

تعديالت  اإدخ���ال  اإمكانية  وح���ول     
على االتفاق ال�سيا�سي، اأو�سح كوبلر 
قائال: اأعتقد اأن هناك يقيًنا يتنامى 
تعديالت  اإدخ���ال  اأهمية  ب�ساأن  االآن 
ال�سيا�سي،  االت���ف���اق  ع��ل��ى  حم����دودة 
مناق�سته  ت��ت��م  اأن  ي��ج��ب  اأم���ر  وه���ذا 
واالأمنية  ال�سيا�سية  االأط����راف  م��ع 
اأرجاء البالد �سرًقا وغرًبا  يف جميع 

و�سمااًل وجنوًبا.
امل���ب���ع���وث االأمم������ي اإىل     واأ�����س����اف 
ل��ي��ب��ي��ا امل��ن��ت��ه��ي��ة والي���ت���ه: ي��ج��ب اأال 
�سيء  ب���اأي  ال����دويل  امل��ج��ت��م��ع  يحكم 
واإجماع  م��واف��ق��ة  ع��ل��ى  ي��ح�����س��ل  مل 
جميع  ت��وؤخ��ذ  اأن  وي��ج��ب  الليبيني، 
وج����ه����ات ال���ن���ظ���ر ب���ع���ني االع���ت���ب���ار، 
وهذه اأول خطوة يجب اأن يقوم بها 

الرئا�سي  امل��ج��ل�����س  ب���ق���ّوة  و���س��ان��دت 
معرتف  ���س��رع��ي��ة  �سلطة  ك��اجل��ه��ود 
ب��ه��ا دول���ّي���ا وف��ق��ا ل���ق���رارات جمل�س 
تّدخر  مل  ال���ع���الق���ة،  ذات  االأم�������ن 
ب��ع��ث��ة االأمم  ج���ه���دا يف دع����م ج���ه���ود 
العا�سمة  حتت�سنها  التي  امل��ت��ح��دة، 
يف  للنجاح  موؤّقتة،  ب�سفة  التون�سية 
مهّمتها النبيلة على كافة امل�ستويات 
عودة  بت�سهيل  اي����ام  م��ن��ذ  واآخ���ره���ا 
يف  املحتجزين  االأمم��ي��ني  املوظفني 
اإىل تون�س  ���س��امل��ني  ال���زاوي���ة  م��دي��ن��ة 
حري�سة  وه����ي  ���س��ف��ر  وث���ائ���ق  دون 
ع��ل��ى م��وا���س��ل��ة ه���ذا اجل��ه��د الإجناح 
االأزمة  حّل  يف  املتحدة  االأمم  مهّمة 
يف  ليبيا  وو���س��ع  ال�سلمية  ب��ال��ط��رق 
م�سارها التاريخي ال�سحيح.   واأكد 

بعد  ت��ون�����س��ي��ة-ج��زائ��ري��ة-م�����س��ري��ة، 
ال������دول  خ���ارج���ي���ة  وزراء  اع���ت���م���اد 
الثالث بيان تون�س ال��وزاري بتاريخ 
اأنها  معترا   ،2017 ف��راي��ر   20
اأم��ام كافة  اأتاحت ف�سحة من االأم��ل 
االأطراف وخلقت ديناميكية جديدة 
على ال�ساحتني الداخلية واالإقليمية 
اأم��ام ح��وارات ثنائية  وفتحت املجال 
م��ه��م��ة ع��ل��ى غ�����رار ل���ق���اء روم�����ا بني 
ولقاء  ال����ن����واب  جم��ل�����س��ي  رئ��ي�����س��ي 
ال�سّراج وامل�سري  اأبوظبي بني ال�سيد 
ح���ف���رت ل��ك�����س��ر اجل����م����ود واإط�������الق 
االتفاق  اإط�����ار  يف  ال�����س��ام��ل  احل�����وار 
التاأكيد  وج��دد  الليبي.     ال�سيا�سي 
على اأن املبادرة الثالثية ال تتعار�س 
م��ع امل���ب���ادرات االأخ����رى وه��ي تتنّزل 
اإىل  وت����ه����دف  االأمم�������ي  االإط��������ار  يف 
التقريب بني وجهات نظر الليبيني 

ومرافقتهم لتقلي�س الهّوة الفا�سلة 
املتنازعة  االأط����������راف  ب���ع�������س  ب����ني 
الإجن�������از ت���ع���دي���الت ع���ل���ى االت���ف���اق 
ليبي-ليبي  اإطار حوار  ال�سيا�سي يف 
حول  وا���س��ع  �سيا�سي  ح���زام  وتكوين 
ل اإليها  اأي تعديالت ميكن اأن تتو�سّ

جلنة احلوار.
   ك��م��ا ت��رم��ي ه���ذه امل���ب���ادرة ، ح�سب 
بني  ال��ت��ق��ري��ب  اإىل  ال�سب�سي،  ق��ائ��د 
ر�سالة  ت��وج��ي��ه  ب��ه��دف  اجل����وار  دول 
كافة  اإىل  وم���ت���ق���ارب���ة  م��ت��ج��ان�����س��ة 
االأط����������راف ال��ل��ي��ب��ي��ة وك����ذل����ك اإىل 
التم�سك  ب�سرورة  ال��دويل  املجتمع 
اأي  ال�������س���ي���ا����س���ي ورف�����������س  ب�����احل�����ّل 
اأو تدّخل خارجي يف  داخلي  ت�سعيد 
التي  اإن تون�س  الليبي. وقال  ال�ساأن 
الليبي  ال�����س��ي��ا���س��ي  االت���ف���اق  دع��م��ت 
البداية  منذ  املتحدة  االأمم  برعاية 

التخلي عن االتفاق ال�سيا�سي يف 31 
دي�سمر املقبل دون التو�سل اإىل ما 
اأن يلي ذل��ك م��ن خ��ط��وات يف  يجب 

االأول من يناير 2018.
   واأ����س���اف ك��وب��ل��ر يف ح����وار ل���ه، اأن 
تتعلق  ليبيا ال  ال�سيا�سية يف  االأزم��ة 
مب�����س��ائ��ل ق��ان��ون��ي��ة ح����ول ه���ل ب���داأ 
واإمن��ا هي  اأم ال؟،  ال�سيا�سي  االتفاق 
م�ساألة تتعلق بكيفية جمع الليبيني 

نقاًطا م�سرتكة.
الليبيني  اأن  ع��ل��ى  ك��وب��ل��ر،  و���س��دد     
يعي�سون  متحدة،  دول��ة  اإىل  بحاجة 
داخ��ل��ه��ا اآم���ن���ني يف ���س��الم وازده�����ار، 
اكت�ساف  اأم������ر  خل��ل��ي��ف��ت��ي  ق����ائ����ال: 
امل��ج��االت وال�����ُس��ب��ل امل��ت��اح��ة لتحقيق 

هذه االأهداف.

يف ختام كلمته ثقته التامة يف قدرة 
دول اجلوار الليبي وقدرة موؤ�ّس�سات 
امل�ساهمة يف  االإفريقي على  االحت��اد 
لبنة  واإ�سافة  ال�سيا�سي  امل�سار  دف��ع 
جديدة اإىل اجلهود الدولية االأممية 
من خالل تكوين حزام �سيا�سي داعم 
يف  الليبي  ال�سعب  ي�سند  ومت�سامن 
م�����س��اره ال�����س��ي��ا���س��ي وي�����س��اع��د االأمم 
العقبات واملطّبات  املتحدة يف جتاوز 
التي عّطلت �سابقا هذا امل�سار ملا فيه 

م�سلحة بلدان القارة.

ثقة يف دور دول اجلوار
   يذكر ان رئي�س بعثة االأمم املتحدة 
مارتن  ال�����س��اب��ق  ل��ي��ب��ي��ا  يف  ل��ل��دع��م 
باالإمكان  لي�س  اأن��ه  اأك��د  ق��د  كوبلر، 

ال�سب�سي ال�سغط باجتاه احلّل ال�سيا�سي املبادرة الثالثية ال تتعار�س مع غريها من املبادرات

دعوة غ�سان �سالمة اىل اطالق احلوار ال�سيا�سي بني الفرقاء

انهاء معاناة ال�سعب الليبي

لقاء اأبوظبي بني ال�سّراج وامل�سري حفرت

�ضالمة يثق يف قدرة دول اجل�ار الليبي على اإ�ضافة لبنة جديدة اإىل اجله�د الدولية الأممية 
ال�ضغط باجتاه احلّل ال�ضيا�ضي املبني على احل�ار والت�افق لإنهاء املرحلة النتقالية

من اأجل التقريب بني الفرقاء واإخماد احلريق:

ت�ن�س تدع� اإىل التعجيل باإطالق ح�ار �ضيا�ضي يف ليبيا
املبادرة الثالثية ل تتعار�س مع املبادرات الأخرى وتتنّزل يف الإطار الأممي 

تكوين حزام �سيا�سي داعم ومت�سامن ي�سند ال�سعب 
الليبي وي�ساعد الأمم املتحدة يف جتاوز العقبات

خلق اأر�سية توافقية وا�سعة لأي تعديالت ميكن اأن 
يدخلها الليبيون اأنف�سهم على التفاق ال�سيا�سي

 اجلزائر: �سرورة التن�سيق بني مبادرات ت�سوية 
الأزمة يف ليبيا حتى تتحقق م�ساعي احلل ال�سيا�سي
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تنويه
 2017/5/16 بتاريخ   12021 رقم  العدد  يف  الفجر  بجريدة  ال�سادر  االعالن  اىل  باال�سارة 
بخ�سو�س الرخ�سة التجارية )CN-1052707( الرخ�سة التجارية/تاج للنقليات العامة  

تنوه دائرة التنمية االقت�سادية بانه ورد خطاأ يف االعالن ومل تذكر التعديالت التالية:
 تعديل ا�سم ال�سريك/ مونريعمر خ�سيب ال هانايي 

وال�سحيح اال�سم/منري عمر خ�سيب الهنائي
باال�سافة اىل التعديالت الواردة يف االعالن ال�سابق

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خالل 
14ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حقو ق او 

دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/1921  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-العائالت للتموين والتجارة - �س ذ م م  جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي/ اجنايت للتجارة - �س ذ م م وميثله : روكز جورج حبيقه   قد اأقام عليك 
للمدعية ومبلغا وقدره  بان تدفع  املدعي عليها  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها 
34.197 درهم اربعة ثالثون الفا ومائة و�سبعة وت�سعون مع الفائدة القانونية بواقع 
12% �سنويا ت�سري من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل 
الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.  وحددت  بال كفالة. ت�سمني املدعي عليها كافة 
لها جل�سة يوم االحد املوافق  2017/7/9   ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.14 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/301  مدين كلي                 
اىل املدعي عليه / 1-�سركة اخلطوط اجلوية املكلية االردنية 2-ثائر نواف كرمي 
العبدهلل 3- اجمد حممد �سالح بردويل 4-حممد ح�سن ابراهيم حممد ال�سرع  
جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/ تامر حميدو وحممد املن�ساوي وميثله : 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها  ندب خبري  خالد كلندر عبداهلل ح�سني -  قد 
فني من هيئة الطريان املدين والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.   وحددت لها 
 Ch2.E.21 جل�سة يوم الثالثاء   املوافق  2017/7/11 ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  فاأنت مكلف باحل�سور  لذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�ض الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   
مذكرة اعالن بالن�صر

يف  الدعوى 2017/65  ا�صتئناف مدين    
ان  االقامة مبا  �سبا جمهول حمل  امل�ستاأنف �سده/ 1-اوك�سجني  اىل 
حمد  من�سور  نا�سر  ع��ب��داهلل   : وميثله  اورومبايفا  /يلينا  امل�ستاأنف 
الكعبي قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم : 2016/1663 
مدين جزئي بتاريخ 2016/10/23 وحددت لها جل�سه يوم االحد املوافق 
2017/7/30 ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم ch2.D.17 وعليه 
�ستجري  قانونيا ويف حال تخلفكم  او من ميثلكم  يقت�سي ح�سوركم 

حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2016/68  تنفيذ عقاري   
طالب  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول  لي�ساين  عبا�س  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
احمد   : امل��ح��دود وميثله  االو���س��ط  ال�سرق  �سي  بي  ا���س  ات�س  التنفيذ/بنك 
اآل علي - قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2017/6/6  ح�سن رم�سان 
اعالنكم ل�سداد قيمة املطالبة )4032156.33( درهم يف ملف التنفيذ اعاله 
واال بيع العقار حمل احلجز )نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : نخلة 
 AL SARROOD - : جمريا - رق��م االر���س : 1114 - ا�سم املبنى

B13 - رقم الوحدة : 910( خالل 30 يوم من تاريخ االعالن. 
رئي�ض ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/1482  تنفيذ عمايل 
���س ذ م م   جمهول حمل  ا���س للحفالت -  اي��ه  ام  املنفذ ���س��ده/1-  اىل 
اأق��ام عليك  التنفيذ/ فيمال كومار باالكال   قد  ان طالب  االقامة مبا 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  باال�سافة  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )38960(
�ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�سوم  دره��م   2689 مبلغ 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�ض ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/660   تنفيذ جتاري  
اىل امل��ن��ف��ذ ����س���ده/1- ال��غ��ي��ث خل��دم��ات تنظيف امل��ب��اين وامل�����س��اك��ن - ���س ذ م م 
التنفيذ/ ان طالب  االقامة مبا  كوتاكات  جمهويل حمل  �سانكار  2-براجيث 
موؤ�س�سة كلني وورلد لتنظيف املباين وميثلها خالد عبدالكرمي املا�س وميثله 
التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د   - اللنجاوي  احمد  علي  احمد  حممد   :
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )32745( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة.   وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية 
ن�سر  تاريخ  يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  االلتزام  عدم  حالة  بحقك يف 

هذا االعالن.
رئي�ض ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   
اعالن حكم بالن�صر

        يف  الدعوى رقم 2017/429  جتاري جزئي 
���س.ذ.م.م 2- اك�سنتيال ميدي�ست للو�ساطة التجارية �س.ذ.م.م  اىل املحكوم عليه/1-تداول مي 
3- اك�سنتيال ميدي�ست لال�ستثمار �س.ذ.م.م جمهويل حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت 
بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/4/27  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/جومانه اندره احلداد 
بالزام املدعي عليهم   1-�سركة تداول مي ذ.م.م 2- �سركة  اك�سنتيال ميدي�ست للو�ساطة التجارية 
ذ.م.م 3- �سركة اك�سنتيال ميدي�ست لال�ستثمار  .ذ.م.م  بان يوؤدوا للمدعية مبلغ )66679.62( 
الفائدة  و  احلكم  تنفيذ  وق��ت  ال�سرف  ب�سعر  االم��ارات��ي  بالدرهم  يعادله  ما  او  امريكي  دوالر 
التام ف�سال عن  ال�سداد  الق�سائية يف:2017/1/29 وحتى  املطالبه  تاريخ  �سنويا من  بواقع %9 
الر�سوم وامل�ساريف ومبلغ ثالثمائه درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري قابال 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   
       اإعادة اإعالن بالن�صر

   فـي  الدعوى 2017/1295  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-  عبداهلل بن علي بن عبداهلل البلو�سي  جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي/ اآر بي ام لتاأجري ال�سيارات �س.ذ.م.م   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )3000( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املحاماة والفائدة 12% من املطالبة وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل 
بال كفالة.  وحددت لها جل�سة يوم االربعاء   املوافق  2017/8/2   ال�ساعة 8.30 �س 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  بالقاعة 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   

       اعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/1315  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- العنود �سالح حممد عبداهلل الفال�سي 2- عبداهلل �سعيد بخيت النوبي 
را���س��د مفتاح حممد احلمودي  امل��دع��ي/ عبيد  ان  االق��ام��ة مب��ا  الفال�سي  جمهويل حم��ل 
وميثله : حممد احمد علي احمد اللنجاوي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
قدره  مبلغ  للمدعي  ي��وؤدي��ا  ب��ان  بينهما  فيما  والتكافل  بالت�سامن  عليهما  املدعي  ب��ال��زام 
)280.000( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة التجارية 12% من تاريخ الدين 
وحتى ال�سداد التام. .  وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق  2017/7/16   ال�ساعة 8.30 �س 
بالقاعة Ch 2.D.17 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/341  عقاري كلي
اىل املدعي عليه / 1-فرقان حنيف باريخ حممد جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / �سيد عمر 
عبا�س جيالين وميثله : حممد احمد علي احمد اللنجاوي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املدعي عليه  بتوقيع  ب��ت��اري��خ:2014/5/26 واملذيل  امل��وؤرخ  الفيال  بيع  املطالبةب�سحة ونفاذ عقد 
ا�ستالم الفيال وت�سجيلها با�سمه بدائرة االرا�سي واالمالك دبي  وال�سهود ومتكني املدعي من 
ل�سداد ثمن الفيال مع الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة 
Ch 1.B.8  لذا فاأنت مكلف  يوم االحد املوافق 2017/7/16   ال�ساعة 09.30 �س بالقاعة : 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة  باحل�سور 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2017/79 جتاري كلي                                                
اىل املحكوم عليهما/1- حريز ام ئي للتجارة - �س ذ م م 2-رائ��د حريز - ب�سفته �سريك 
وكفيل �سامن ملديونية حريز ام ئي للتجارة - �س ذ م م جمهويل حمل االقامة نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/5/25  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/

بنك ابوظبي الوطني حكمت املحكمة مبثابة ح�سوري : بالزام املدعي عليهما بالت�سامن 
والتكافل فيما بينهما بان يوؤديا للبنك املدعي مبلغ مليونني و�سبعمائة وثمانية وت�سعون 
بواقع %9  القانونية  والفوائد  واثنان وت�سعون فل�سا  واثنان و�ستون درهم  الفا وت�سعمائة 
بامل�ساريف  والزامكما  ال�سداد  مت��ام  حتى   2016/11/13 يف  النزاع  قيد  تاريخ  من  �سنويا 
ومبلغ الف درهما مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2016/1763 جتاري كلي                                                
اىل املحكوم عليه/1- مانوج جو باالكري�سنا بيالي  جمهول حمل االقامة نعلنكم 
املذكورة  الدعوى  يف    2017/6/22 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان 
اعاله ل�سالح/ بنك ابوظبي التجاري بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ 
792.837.62  درهم فقط �سبعمائة واثنان وت�سعون الف وثمامنائة و�سبعة وثالثون 
اليوم  من  املبلغ  ذل��ك  على  �سنويا   %9 بواقع  والفائدة  فل�سا  و�ستون  واثنان  دره��م 
التايل لتاريخ 2016/7/25 حتى ال�سداد التام ف�سال عن امل�ساريف ومبلغ الف درهم 
مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2016/1925 جتاري كلي                                                

اىل املحكوم عليه/1- اميان خليل حمراب ح�سني ال�سباغ  جمهول حمل االقامة نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/4/20 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ 
بنك ابوظبي التجاري حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري : بالزام املدعي عليها بان توؤدي 
للمدعي مبلغ وقدره 1.030.895.23 درهم )فقط مليون وثالثون الف وثمامنائة وخم�سة 
وت�سعون درهم وثالثة وع�سرون فل�سا( والفائدة تاأخريية بواقع )9%( �سنويا اعتبارا من 
تاريخ املطالبة الق�سائية احلا�سل يف 2016/8/30 وحتى ال�سداد التام وامل�ساريف مبلغ الف 
ثالثني  خالل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  املحاماة.   اتعاب  مقابل  دره��م 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/1738  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- احمد عز العرب فهيم احمد  جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي/ م�سرف الهالل - �سركة  م�ساهمة عامة وميثله : نا�سر مال اهلل حممد 
غامن   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ 
لها  وح��ددت  املحاماة.   واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   8218.32( وق��دره 
 Ch1.C.14 جل�سة يوم االحد   املوافق  2017/7/9  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل )نخطركم 

بانه مت جتديد الدعوى من ال�سطب( 
رئي�ض الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/1171  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-�سوبرا مانيم كري�سنا �سامي  جمهول حمل االقامة مبا 
 ان املدعي/ ال�ساحة الذهبية لتجارة قطع غيار ال�سيارات ومكوناتها - �س ذ م م
ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  احل��داد  علي  �سلطان  علي   : وميثله 
املطالبة بف�سخ العقد بني املدعي واملدعي عليه والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
امل��ح��ام��اة.   وح��ددت لها جل�سة ي��وم االث��ن��ني  امل��واف��ق 2017/7/10 ال�ساعة 
9.30 �س بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�ض الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/1728  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- بالل �سعد بالل �سعد الغبي جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي/ م�سرف االإم��ارات اال�سالمي - �س م ع وميثله : را�سد عبدالرزاق 
حممد تهلك   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه 
مببلغ وقدره )143252 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة  
9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام.   وح��ددت لها جل�سة يوم االربعاء  
املوافق  2017/7/5  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�ض الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر
                         يف الدعوى رقم 2017/567 تنفيذ مدين  

اىل املنفذ �سده/1- ثروة ا�سكان لال�ستثمار  جمهول حمل االقامة مبا 
 : وميثله  م  م  ذ    - والنقل  للمقاوالت  بو�ست  التنفيذ/�سركة  طالب  ان 
�سامل عبداهلل �سلطان علي احلمادي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
وق��دره )18975716.6(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ض ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل
ماكرون يحدد اأهداف حك�مته يف خطابه للربملان

•• باري�س-اأ ف ب:

ي��ل��ق��ي ال��رئ��ي�����س ال��ف��رن�����س��ي اإمي��ان��وي��ل م���اك���رون ك��ل��م��ة اأم���ام 
ليعر�س  ف���ر����س���اي  ق�����س��ر  امل��ل��ت��ئ��م مب��ج��ل�����س��ي��ه يف  ال����رمل����ان 
بادرة  يف  ���س��ن��وات،  م��ن خم�س  ل��والي��ت��ه  العري�سة  اخل��ط��وط 
امللكية  التوجهات  عن  منتقديه  بنظر  تك�سف  ج��دل  مو�سع 
احلكومة  با�سم  املتحدث  واأو���س��ح  اجل��دي��د.  ال��دول��ة  لرئي�س 
ب�اخلطاب  �سبيهة  �ستكون  كلمته  اأن  كا�ستانري  كري�ستوف 
الرئي�س االأمريكي كل �سنة  ال��ذي يلقيه  حول حال االحت��اد 
اأن يجعل من هذا اخلطاب  الكونغر�س. وقرر ماكرون  اأمام 
نيكوال  �سلفاه  اإل��ي��ه  يلجاأ  مل  ال���ذي  واال�ستثنائي  الر�سمي 

-2012 ه��والن��د  وف��رن�����س��وا   2012-2007 ���س��ارك��وزي 
2017 �سوى مرة واحدة لكّل منهما، تقليدا �سنويا، متخليا 
العيد  يوم  متوز   14 يف  التقليدية  التلفزيونية  املقابلة  عن 
اختار  ال��ط��اغ��ي،  موقعه  على  وت��اأك��ي��دا  الفرن�سي.  ال��وط��ن��ي 
الذي  العامة  ال�سيا�سة  اإع��الن  ع�سية  كلمته  اإل��ق��اء  م��اك��رون 

�سي�سدره رئي�س وزرائه اإدوار فيليب، حاجبا عنه االأ�سواء.
وق����رار ال��رئ��ي�����س ال����ذي مل ي��خ��ف رغ��ب��ت��ه يف ت��رم��ي��م عظمة 
رئي�س  وح��ذر  الرملان.  يف  انتقادات  يثري  الرئا�سي،  املن�سب 
جاكوب  كري�ستيان  اليميني  اجلمهوريون  ح��زب  ن��واب  كتلة 
�سلطة بال منازع، م�سددا على  االأح��د ماكرون من ممار�سة 
االآتي  ال���وزراء  رئي�س  مداخلة  حكما  �ستن�سف  مداخلته  اأن 

الراديكايل  الي�سار  زعيم  واأعلن  اجلمهوريون.  �سفوف  من 
اجتماع  �سيقاطعون  ال�17  نوابه  اأن  ميالن�سون  ل��وك  ج��ان 
الرملان، معترا اأن ماكرون تخطى عتبة يف �سخامة حجم 
امللكية الرئا�سية. من جهته قال رئي�س النواب اال�سرتاكيني 
اأوليفييه فور الرئي�س يخطب، لكن ال يحق الأحد ا�ستجوابه 
يواجه  كما  م�ساهدين.  اإىل  حت��ول��وا  ال��ن��واب  مناق�سته.  اأو 
الرئي�س انتقادات ال�سحافة الفرن�سية التي عمدت ال�سلطات 
ام�س  ب��اري��زي��ان  ل��و  اإب��ع��اده��ا. فكتبت �سحيفة  اإىل  اجل��دي��دة 
االأول االأحد “الرئي�س الفائق. يقرر كل �سيء، يحتكر الكالم، 
بعدما كانت �سحيفة ليرا�سيون  ي�سيطر على االت�ساالت”، 

الي�سارية عنونت قبل ثالثة اأيام ماكرون، ملك بال منازع .

اإ�ضابة 8 يف اإطالق نار اأمام م�ضجد بفرن�ضا 
•• مر�صيليا-رويرتز:

يف  اأ�سيبوا  اأ�سخا�س  ثمانية  اإن  ام�س  التحقيقات  من  قريب  م�سدر  ق��ال 
اإطالق نار اأمام م�سجد مبدينة اأفينيون بجنوب فرن�سا.

اأن  اإىل  م�سريا  امل�ست�سفى  اإىل  نقال  الثمانية  م��ن  اثنني  اإن  امل�سدر  وق��ال 
اإطالق النار مل ي�ستهدف امل�سلني لدى خروجهم من امل�سجد.

كانت �سحيفة ال بروفان�س نقلت عن م�سدر ق�سائي قوله اإن ال�سرطة “ال 
تتعامل مع الواقعة على اأنها مرتبطة باالإرهاب” وت�ستبه يف اأنها نزاع بني 
�سبان. ونقلت ال�سحيفة عن �سهود قولهم اإن اأحد م�سلحني ملثمني اأطلق 
امل�سلني من  خ��روج  عند  م�ساء  والن�سف  العا�سرة  ال�ساعة  ح��وايل  النار يف 
اأن يلوذا بالفرار من موقع احل��ادث. وتعي�س فرن�سا يف حالة  امل�سجد قبل 

تاأهب اأمني بعد �سل�سلة هجمات ملت�سددين يف ال�سنوات االأخرية.

•• عوا�صم-وكاالت:

ال�������س���وري حلقوق  اأف�����اد امل��ر���س��د 
االإن���������س����ان، اأم�������س االإث����ن����ني، ب���اأن 
جنوبي  ت���دور  عنيفة  ا���س��ت��ب��اك��ات 
م��دي��ن��ة ال��رق��ة ب��ني ق���وات �سوريا 
داع�س،  وت��ن��ظ��ي��م  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
وذل�����ك ب��ع��د ����س���اع���ات م���ن متكن 
املدينة، معقل  دخول  القوات من 
تنظيم داع�س يف �سوريا، من جهة 

اجلنوب.
“اال�ستباكات  اأن  املر�سد  واأ�ساف 
الهال  �سوق  غ��رب  ب��ني  متوا�سلة 
و�سرق حي ه�سام بن عبد امللك يف 
الق�سم اجلنوبي من مدينة الرقة، 
مبحاذاة ال�سفاف ال�سمالية لنهر 

الفرات«.
وت��������وا���������س��������ل ق��������������وات ������س�����وري�����ا 
تقود  ال�����ت�����ي  ال����دمي����ق����راط����ي����ة، 
من  بدعم  املدينة  حترير  عملية 
تقدم  حتقيق  ال���دويل،  التحالف 
جديد والتوغل نحو عمق مدينة 

الرقة.
������س�����وري�����ا  ق�������������وات  اأن  ي�������ذك�������ر 
للمرة  دخ���ل���ت  ال���دمي���وق���راط���ي���ة، 
معقل  ال����رق����ة،  م���دي���ن���ة  االأوىل 
بعد  اجلنوب  جهة  من  التنظيم، 

اأن عروا نهر الفرات. 
دبوملا�سيا ت�سعى االأطراف الراعية 
اأ�ستانة  حم���ادث���ات  يف  وامل�����س��ارك��ة 
تقدم  حتقيق  اإىل  ���س��وري��ا،  ح���ول 
اخلام�س،  االج��ت��م��اع  يف  ملمو�س 
ال����ذي ي���ب���داأ ال���ي���وم ال���ث���الث���اء، يف 
العا�سمة الكازخية، وعلى جدول 
عدي�������دة،  ملف�����������ات  اأع��م��ال��ه��ا 
ح�����دود مناطق  ت��ر���س��ي��م  اأب����رزه����ا 
خ���ف�������س ال����ت����وت����ر، ون�������س���ر ق����وات 
اإطالق  وق��ف  وتعزي�����ز  م��راق��ب��ة، 

النار.
وم����ن����ذ ب����داي����ة ال����ع����ام اجل�������اري، 
املباحثات،  م��ن  ج��والت   4 عقدت 
اأع���ق���ب���ت اإع��������الن وق������ف اإط������الق 

االآن من هي القوات التي �ستنفذ 
ذلك، وما هي اآلياتها.

وا�ستدرك قائاًل: لكن هذا االأمر 
دولية  مباحثات  مو�سع  بالتاأكيد 
االأي���ام  يف  ات��ف��اق  اإىل  تف�سي  ق��د 

املقبلة.
واجب  اأن  ن���رى  ح�����س��ون:  وت���اب���ع 
ق���وى ال���ث���ورة، وم���ن ح��ق ال�سعب 
م�ساعدة  ي��ط��ل��ب  اأن  امل�����س��ط��ه��د، 
جانبه،  اإىل  وي��ق��ف  ب��ه  يثق  مم��ن 
اإال  ال��دخ��ول الرتكي  ن��رى يف  وال 
ونتمنى  ت��ن��ف��ي��ذه،  ت���اأخ���ر  م��ط��ل��ًب��ا 

حتقيقه يف اأ�سرع وقت.
ال�سوري،  ال��ن��ظ��ام  اإي����ران  وت��دع��م 
ع�سكرًيا  االأ�����س����د،  ب�����س��ار  ب��ق��ي��ادة 
و����س���ي���ا����س���ًي���ا يف م���واج���ه���ة ق����وات 
بتداول  تطالب  ال��ت��ي  امل��ع��ار���س��ة، 
ال�����س��ل��ط��ة، ال��ت��ي ورث���ه���ا ب�����س��ار يف 
وفاة  اإث���ر   ،2000 مت���وز  ي��ول��ي��و 
االأ�سد  ح���اف���ظ  ال��رئ��ي�����س  وال������ده 

.)2000 – 1971(
املعار�سة من طرح  وحول موقف 
اإي���ران���ي���ة يف حميط  ن�����س��ر ق�����وات 
دم�����س��ق، اأج����اب ب���اأن امل��ع��ار���س��ة مل 

ولن وال تقبل بذلك.
االإيرانية،  ال���ق���وات  ب��دائ��ل  وع���ن 
ي��ع��ن��ي طلب  ال��رف�����س  اأن  اع��ت��ر 
وهناك  اأخ������رى،  دول  م���ن  ق����وات 
فرق بني ما تطلبه وبني ما ميكن 
حتقيقه، لذا نحن غري موافقني 

على اأي دور الإيران يف �سوريا.
وت���������س����اءل ح���������س����ون: ول����ك����ن هل 
تغييب  ذل��ك؟  حتقيق  �سن�ستطيع 
الدور االإيراين . هذا ما نتمنى اأن 
الداعمة  اجلهات  عليه  ت�ساعدنا 

للثورة ال�سورية.
وم��ن��ذ ب��داي��ة ال��ع��ام اجل���اري، قتل 
�سورًيا،  م��دن��ًي��ا  و381  اآالف   5
بينهم 159 طفاًل و742 امراأة، 
جراء احلرب، وفق تقرير لل�سبكة 
ال�سورية حلقوق االإن�سان، ن�سرته 

ال�سبت املا�سي .

االإيديولوجيا التي اعتمدوا عليها 
ال�ستقطاب جمندين جدد.
اإذا قتل البغدادي

ب��اح��ت��م��ال مقتل  يتعلق  م��ا  اأم���ا يف 
اإذا  اإن��ه  الباحث  فيقول  البغدادي، 
ك���ان ذل���ك ���س��ح��ي��ح��اً، ف����اإن داع�س 
�سخ�س  لتعيني  �سريعاً  �سيتحرك 
م���ا م��ك��ان��ه، وه���و ب��ال��ت��اأك��ي��د و�سع 

بذلك،  ل��ل��ق��ي��ام  وا����س���ح���ة  ع��م��ل��ي��ة 
وع��ل��ى االأرج���ح م��ن خ��الل جمل�س 
والعقد.  احل���ل  اأه���ل  اأو  ال�����س��ورى، 
حذراً  التنظيم  �سيكون  ذل��ك،  ومع 
اجلديد  للزعيم  ال�سماح  يف  ج���داً 
ب��ا���س��ت��خ��دام ل��ق��ب اخل��ل��ي��ف��ة، نظراً 
يبقى  الفخري  اللقب  هذا  اأن  اإىل 
ال��ق��ادري��ن على  الأول��ئ��ك  خم�س�ساً 

على  حممد،  للنبي  ن�سبهم  اإث��ب��ات 
ما يدعي البغدادي.

وجوب  اإىل  يلفت  ال��ب��اح��ث  ول��ك��ن 
رجل  ي����وؤدي مقتل  اأن  ت��وق��ع  ع���دم 
منطقة  م�سري  حت���ول  اإىل  واح���د 
اخل�سائر  رغ����م  وع���ل���ى  ب��ك��ام��ل��ه��ا. 
ال  ال��ق��ي��ادي��ة،  املنا�سب  يف  الكبرية 

يزال لداع�س جذور عميقة.

كانون  ن��ه��اي��ة  ����س���وري���ا،  يف  ال���ن���ار 
ورغم  امل���ا����س���ي،  دي�����س��م��ر  االأول 
اخل����روق����ات، ف�����اإن ال��ت��و���س��ل اإىل 
التوتر”  خف�س  “مناطق  اإق��ام��ة 
االجتماعات  بلغته  م��ا  اأب���رز  يعد 

ال�سابقة.
و�ستكون هذه املناطق، التي جرى 
التوافق عليها يف موؤمتر “اأ�ستانة 
على  ����س���ه���ري���ن،  ن���ح���و  ق���ب���ل   ”4
اخلام�س  االجتماع  اأعمال  جدول 
ب�سكل مكث�������ف، مع حديث متواتر 
�س�ري�سم  االجتم�������اع  ه��ذا  اأن  عن 
ويتناول  امل���ن���اط���ق،  ت��ل��ك  ح�����دود 
تفا�سيل اآليات ن�سر قوات مراقبة 

فيها.

اجتماع حت�سريي
ووفق ما اأعلنته وزارة اخلارجية يف 
كازاخ�ستان، االأ�سبوع املا�سي، فاإن 
جمموعة العمل للدول ال�سامنة 
�سوريا،  يف  ال���ن���ار  اإط�����الق  ل��وق��ف 
وه�����ي ت���رك���ي���ا ورو����س���ي���ا واإي��������ران، 
�ستعقد اجتماًعا حت�سريًيا، اليوم 

ت�سارك  اأن  القوات ميكن  اأن هذه 
ا- يف قوة املهام املاأمولة. -اأي�سً

قوات مراقبة
املعار�سة  يف  ال����ق����ي����ادي  ووف�������ق 
ال�سورية، ع�سو وفدي املفاو�سات 
ح�سون،  فاحت  وجنيف،  اأ�ستانة  يف 
على   ،5 اأ�ستانة  اج��ت��م��اع  �سريكز 
املباحثات امل�ستمرة بني ال�سامنني 
الرتكي والرو�س، وما ينتج عنهما 
الف�سائل  ت�سارك  ط��روح��ات  م��ن 
ال�سامن  ك����ون  ب��ه��ا،  ال��ع�����س��ك��ري��ة 
املوافقة  جم����ال  ي����رتك  ال���رتك���ي 
لف�سائل  وال��ت��ع��دي��ل  وال���رف�������س 

املعار�سة.
قوات  ن�����س��ر  م��و���س��وع  ع��ل��ى  ورًدا 
خف�س  م����ن����اط����ق  يف  م�����راق�����ب�����ة 
القائد  وهو  ح�سون،  قال  التوتر، 
ال��وط��ن، يف  ال��ع��ام حلركة حترير 
ت�سريح �سحايف الثالثاء املا�سي: 
ه����ذا االأم������ر م���وج���ود م���ن بداية 
مل��ن��اط��ق تخفي�س  ال���رو����س  ط���رح 
حتى  ر�سمًيا  نعلم  ومل  الت�سعيد، 

من  يون�سكو  وال��ث��ق��اف��ة  وال��ع��ل��وم 
االألغام.

كما ت�سعى الدول ال�سامنة التفاق 
وقف اإطالق النار اإىل بحث ملف 
م��راق��ب��ة يف مناطق  ق����وات  ن�����س��ر 
بحث  اإىل  اإ�سافة  التوتر،  خف�س 

�سبل تعزيز وقف اإطالق النار.

حراك تركي
بحث   ،5 اأ�ستانة  اجتماع  وقبيل 
ال���رئ���ي�������س ال����رتك����ي رج�����ب طيب 
اأردوغ������ان، يف ات�����س��ال ه��ات��ف��ي مع 
نظريه الرو�سي فالدميري بوتني، 
للنظام  و�سيا�سًيا  الداعم ع�سكرًيا 
ال�سوري، اجلمعة املا�سي، تطورات 
امللف ال�سوري، ف�ساًل عن اجلولة 

املقبلة من املباحثات.

االثنني، يف اأ�ستانة، قبيل الن�سخة 
اخلام�سة من املباحثات، الثالثاء 

واالأربعاء املقبلني.
الكازخية،  اخل��ارج��ي��ة  واأ���س��اف��ت 
اأ�ستانة  م��ب��اح��ث��ات  اأن  ب���ي���ان،  يف 
اتفاق  ب��ن��ود  تطبيق  �ستبحث   ،5
�سوريا،  يف  التوتر  خف�س  مناطق 
ال�سامنة  ال����دول  ت��خ��ط��ط  ف��ي��م��ا 
للت�سويت من اأجل امل�سادقة على 
وت�سليم  املعتقلني،  �سراح  اإط��الق 
اجل��ث��ث اإىل ذوي��ه��ا، وال��ب��ح��ث عن 

املفقودين.
املعنية  االأط�����راف  اأن  واأو���س��ح��ت 
م�سرتك  ب��ي��ان  الإ����س���دار  تخطط 
التاريخية  امل��واق��ع  تطهري  ح��ول 
امل���درج���ة ع��ل��ى قوائم  واالأث����ري����ة، 
للرتبية  امل��ت��ح��دة  االأمم  منظمة 

وي�����س��م��ل 4 م��ن��اط��ق ه���ي: اإدل����ب، 
وح����ل����ب، وح�����م�����اة، واأج����������زاء من 

الالذقية.
فيما قال املتحدث با�سم الرئا�سة 
ال���رتك���ي���ة، اإب���راه���ي���م ق���ال���ن، قبل 
اأ���س��ب��وع��ني، اإن���ه ي��ت��م ال��ع��م��ل على 
اآل���ي���ة ت��ق�����س��ي ب���وج���ود ق����وات بني 
مناطق �سيطرة النظام واملعار�سة 

يف �سوريا.
واأو�سح قالن، اأن العمل جاٍر على 
رو�سية  قوات  بوجود  تق�سي  اآلية 
ورو�سية  اإدل��ب،  تركية يف منطقة 
دم�������س���ق،  اإي�����ران�����ي�����ة يف حم����ي����ط 
واأردنية اأمريكية يف درعا .وك�سف 
ع�����ن م����ق����رتح رو������س�����ي الإر������س�����ال 
قرغيزيا  م����ن  حم�������دودة  ق������وات 
م�سيًفا  �سوريا،  اإىل  وكازاخ�ستان 

الرتكي  احل������راك  ه����ذا  وُي���ظ���ه���ر 
حل  اإىل  ال���ت���و����س���ل  يف  ج����دي����ة 
ال�سورية،  االأزم��ة  الإنهاء  ملمو�س 
القائمة منذ اأكر من 6 �سنوات، 
ع��ر ال��دف��ع ب��اجت��اه ح��ل �سيا�سي 
اللقاءات  ال��ت��ق��دم يف  م��ع  ي��رتاف��ق 

التقنية الع�سكرية يف اأ�ستانة.
 ،4 اأ�����س����ت����ان����ة  اج����ت����م����اع����ات  ويف 
وحتديًدا يوم ال� 4 من اأيار مايو 
ال�سامنة  ال��دول  اتفقت  املا�سي، 
خف�س  “مناطق  اإق����ام����ة  ع���ل���ى 
التي يتم مبوجبها ن�سر  التوتر”، 
وح��دات من ق��وات ال��دول الثالث 
حلفظ االأم��ن يف مناطق حمددة 

ب�سوريا.
وب�������داأ ����س���ري���ان ه�����ذا االت����ف����اق يف 
نف�سه،  ال�������س���ه���ر  م����ن  ال�������س���اد����س 

االإره�����اب�����ي�����ني االأج������ان������ب ال���ذي���ن 
�سي�سكل  ب��ل��دان��ه��م  اإىل  ي����ع����ودون 
وفيما  للغرب.  كبرياً  قلق  م�سدر 
املو�سل  التنظيم خ�سائر يف  يعاين 
والرقة، قد يحاول مقاتلوه الهرب 
البعيدة  ف��روع��ه  �سفوف  وت��ع��زي��ز 
جنوب  مثل  مناطق  اإىل  والتو�سع 
التنظيم  اأٍ�����س  اآ���س��ي��ا، ح��ي��ث  ���س��رق 

وجوداً له يف الفيليبني. 

مالذات ودعم 
ويلفت الباحث اإىل اأن اإدارة ترامب 
مل تك�سف حتى االآن اأي تفا�سيل عن 
املوعودة  اجلديدة  ا�سرتاتيجيتها 
ملقاتلة داع�س، رغم املعلومات التي 
ت�����رددت ع���ن اأن م�����س��ت�����س��ار االأم����ن 
من  واآخ��ري��ن  ماكما�سرت  القومي 
واحدة.  ي��ع��دون  االإدارة  م�����س��وؤويل 
باأنها  اال�سرتاتيجية  و�سفت  وق��د 
���س��ب��ي��ه��ة ب���ا����س���رتات���ي���ج���ي���ة ب�����اراك 
حرمان  على  الرتكيز  مع  اأوب��ام��ا، 
اجلهاديني املالذات االآمنة والدعم، 
وتقوي�س  عنهم  التمويل  وق��ط��ع 

داع�س،  ���س��د  احل��ا���س��م��ة  امل���ع���رك���ة 
�ستحتاج الواليات املتحدة اإىل �سوغ 
اجلوانب  م��ت��ع��ددة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
ميثله  ال��ذي  التهديد  مع  تتعامل 
حملية  م�����س��ت��وي��ات  ع��ل��ى  التنظيم 

واإقليمية وعاملية.
البغدادي  قتل  اأن  ك��الرك  وي��وؤك��د 
وا�سنطن  واأن  ك���اف���ي���اً،  ي��ك��ون  ل���ن 
�ساملة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  اإىل  حت��ت��اج 
جتند لها كل االإمكانات ال�سيا�سية 
واالق����ت���������س����ادي����ة واالج���ت���م���اع���ي���ة 
لديها،  امل����ت����واف����رة  واالإن�������س���ان���ي���ة 
االأ�سا�سية  العوامل  اأن  وخ�سو�ساً 
مبا  داع�������س،  ب����روز  اإىل  اأدت  ال��ت��ي 
�سوريا  يف  االأه��ل��ي��ة  احل����رب  ف��ي��ه��ا 
ال�سرق  يف  ال��ق��ات��ل��ة  وال��ط��ائ��ف��ي��ة 
تزال  ال  اإفريقيا  و�سمال  االأو���س��ط 
م�سدراً  املنطقة  ت��زال  وال  قائمة. 
ت�سكل  تبعات  العنيفة، مع  للطاقة 

تهديداً اأبعد بكثري من حدودها.

املقاتلون الأجانب
واإىل ذلك، يبدو اأن تهديد املقاتلني 

ي��ق��ول ال��ب��اح��ث يف م��ق��ال يف جملة 
�سيكون  اإن���ه  بولي�سي”  “فورين 
وق�سري  تكتيكياً  رم��زي��اً  ان��ت�����س��اراً 
امل������دى يف احل������رب ع���ل���ى داع�������س. 
مبنية  لي�ست  االإرهابية  فاملنظمة 
�سممت  ولكنها  واح���د،  رج��ل  على 
كمنظمة عاملية مع واليات ر�سمية، 
تنظيماً  اأكر  الذي يجعلها  االأم��ر 
وبريوقراطية من القاعدة، ويوفر 
ل��ه��ا م�����س��ت��وى م��ن امل���رون���ة فريدة 
م��ن ن��وع��ه��ا ك��الع��ب غ��ري حكومي 

ميار�س العنف.

تفكيك املنظمة اأهم
اإىل  ال���ب���غ���دادي  ���س��ع��ود  اأن  ف��م��ع   
م�����س��ت��وى اخل��ل��ي��ف��ة ك����ان م��ه��م��اً يف 
امل��ق��ات��ل��ني االأج���ان���ب وبناء  ت��ع��ب��ئ��ة 
واج������ه������ة م������ن ال���������س����رع����ي����ة ح����ول 
ف��اإن الهدف  م�سروعه لبناء دول��ة، 
اال�ستمرار  يف  يكمن  بكثري  االأه���م 
فيها  مبا  ككل،  املنظمة  تفكيك  يف 
فروعها يف ليبيا وم�سر ونيجرييا 

واأفغان�ستان.

•• وا�صنطن-وكاالت:

مقتل  عن  ال�سائعات  ا�ستمرار  مع 
زع���ي���م ت��ن��ظ��ي��م داع���������س اأب������و بكر 
ال��ب��غ��دادي يف غ���ارة رو���س��ي��ة، كتب 
كولني  ران���د  موؤ�س�سة  يف  ال��ب��اح��ث 
يعني  ال  ال��راأ���س  قطع  اأن  ك���الرك 
مقتل االأفعى، م�سرياً اإىل اأن مقتل 
البغدادي �سيكون له تاأثري طفيف 
داع�س  ي�سكله  ال��ذي  التهديد  على 

على االأمن العاملي.
يونيو  منت�سف  يف  تقارير  ووردت 
يكونون  ق���د  ال���رو����س  اأن  م��ف��اده��ا 
مايو،   28 يف  ال���ب���غ���دادي  ق��ت��ل��وا 
البع�س  �سكك  وفيما  الرقة.  قرب 
خ�سو�ساً  م�سريين  املعلومات،  يف 
مو�سكو  ج�����ددت  م�������س���دره���ا،  اإىل 
الفتة  املا�سي،  االأ�سبوع  ادعاءاتها 
اأن يكون  اإىل اأنه من املحتمل جداً 

البغدادي قد قتل.

انت�سار رمزي
�سحيحاً،  ال���ن���ب���اأ  ك����ان  ل���و  وح���ت���ى 

هجمات حول العامل
داع�س  خ�سر  امل��ا���س��ي،  ال��ع��ام  ويف   
االأرا�سي،  م��ن  �سا�سعة  م�����س��اح��ات 
وتراجعت مداخيله كثرياً، وانهارت 
جهوده للتعبئة. ومع ذلك، ا�ستمر 
اإث���ب���ات ق���درت���ه على  ال��ت��ن��ظ��ي��م يف 
تنفيذ هجمات دموية حول العامل، 
واآخرها يف لندن وطهران ومانيال 
اأن�����ه ق���د ال يكون  وغ���ريه���ا. وم����ع 
ل���ه ع���الق���ة م��ب��ا���س��رة يف ك���ل هذه 
اإلهام  على  قدرته  ف��اإن  الهجمات، 
تظهره  با�سمه  للتحرك  نا�سطني 

مداه العاملي.

ا�سرتاتيجية �ساملة
ال���ع���م���ل���ي���ات �سد  اك���ت�������س���اب  وم������ع 
والرقة،  املو�سل  يف  التنظيم زخماً 
رجال�ه  ي��ن��ق��ل  ال��ت��ن��ظ��ي��������������������م  ب������داأ 
ومعداته اإىل دير الزور، وخ�سو�ساً 
م��دي��ن��ة امل���ي���ادي���ن، م���ا ي��ن��ذر بنزاع 
العراقية  احل������دود  ق����رب  دم�����وي 

واالأردنية.
ال���ن���ظ���ر ع����ن مكان  ب��غ�����س  ول���ك���ن 

الرئي�س  ا���س��ت��ق��ب��ال  ب��ع��د  ذل���ك  ج���اء 
ت���رام���ب رئي�س  االأم���ريك���ي دون���ال���د 

الوزراء الهندي ناريندرا مودي.
الهند  ب�����ني  م���ق�������س���م���ة  وك�������س���م���ري 

وتتنازع   1947 م��ن��ذ  وب��اك�����س��ت��ان 
نيودلهي واإ�سالم اأباد ال�سيطرة على 
االإقليم الذي ي�سهد �سطره الهندي 

متردا اإنف�ساليا.

امل���ع���روف اي�����س��ا ب��ا���س��م ���س��ي��د �سالح 
اأدرج ع��ل��ى ق��ائ��م��ة االإره����اب  ال��دي��ن، 
اأغ�سبت  خ���ط���وة  يف  االأم����ريك����ي����ة، 

باك�ستان.

بنبذ  االأفغانية  طالبان  حركة  اإقناع 
لقائه  خالل  ماكني  واعتر  العنف. 
�سرتاج  اخلارجية  ال�سوؤون  م�ست�سار 
ال���ت���ع���اون االأم����ريك����ي مع  ع���زي���ز ان 
باك�ستان يف املنطقة جيد، بح�سب ما 
اأعلنت وزارة اخلارجية الباك�ستانية.

م�����ن ج���ه���ت���ه ت���ع���ه���د ع����زي����ز ال����ت����زام 
مع  البناء  التعاون  �سيا�سة  باك�ستان 
الواليات املتحدة يف اجلهود الرامية 
للتو�سل اىل اال�ستقرار واالزدهار يف 

اأفغان�ستان.
م�ستعدة  اأب��اد  اإ�سالم  اإن  عزيز  وق��ال 
وا���س��ن��ط��ن يف  م���ع  ال��ت��ع��اون  لتفعيل 
امل��ت��م��ردي��ن، وال �سيما  امل��ع��رك��ة ���س��د 
�سد متدد تنظيم داع�س يف املنطقة.

ق���ائ���د اجلي�س  اع���ت���ر  م����ن ج���ان���ب���ه 
ان  ب��اج��وه  ج��اوي��د  قمر  الباك�ستاين 
عامل  املتحدة  الواليات  مع  التعاون 
اأ�سا�سي يف املجال االمني، فيما �سدد 
م��اك��ني ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ال��ت��ن�����س��ي��ق بني 

 •• ا�صالم اباد-اأ ف ب:

امل�ستوى  رفيع  اأم��ريك��ي  وف��د  التقى 
امل���������س����وؤول����ني يف اخل���ارج���ي���ة  ك����ب����ار 
الع�سكريني  وال���ق���ادة  الباك�ستانية 
االمن  م�سائل  لبحث  اأب��اد  اإ�سالم  يف 
وا�سنطن  ت�ستعد  وقت  يف  االإقليمي، 

لزيادة عديد قواتها يف افغان�ستان.
اأع�ساء  اأجراها  التي  الزيارة  وتاأتي 
امل�سلحة يف جمل�س  القوات  يف جلنة 
اجلمهوري  ال�سناتور  بينهم  ال�سيوخ 
ج���ون م��اك��ني، غ���داة ت��وج��ي��ه اإ�سالم 
اأباد انتقادات لوا�سنطن على خلفية 
املجاهدين  ح����زب  زع���ي���م  ادراج����ه����ا 
ك�سمري  االإ���س��الم��ي يف  االن��ف�����س��ايل 

الهندية على قائمة االإرهاب.
�����س����ه����دت ال�����ع�����الق�����ات االأم����ريك����ي����ة 
الباك�ستانية توترا بعد ان اعتر عدد 
من امل�سوؤولني االأمريكيني ان اإ�سالم 
اأباد مل تبذل جهودا كافية من اجل 

بيان  بح�سب  واأفغان�ستان،  باك�ستان 
للجي�س الباك�ستاين.

اأمريكية  م�ساعدات  باك�ستان  تلقت 
التدخل  منذ  ال�����دوالرات  مب��ل��ي��ارات 
االأمريكي يف اأفغان�ستان يف 2001. 
وتدر�س الواليات املتحدة زيادة عديد 
قواتها يف اأفغان�ستان مل�ساعدة القوات 
االأفغانية يف الت�سدي لتمرد طالبان، 
االأمريكيني  ال���ق���ادة  م��ط��ال��ب��ة  ب��ع��د 

باآالف اجلنود االإ�سافيني.
جمل�س  يف  امل�سلحة  القوات  وللجنة 
ت�سريعية  رق��اب��ي��ة  �سلطات  ال�����س��ي��وخ 
ع��ل��ى �����س����وؤون اجل��ي�����س االأم����ريك����ي. 
وي�سم الوفد اأع�ساء جمل�س ال�سيوخ 
وارن  وال��ي��زاب��ي��ث  غ��راه��ام  ليند�سي 

وديفيد برديو و�سلدون واتيهاو�س.
واأع����ل����ن����ت اخل����ارج����ي����ة االأم���ريك���ي���ة 
زع���ي���م حزب  ان  امل���ا����س���ي  االأ����س���ب���وع 
املجاهدين االنف�سايل االإ�سالمي يف 
ك�سمري الهندية حممد يو�سف �ساه، 

ا�ستباكات عنيفة جنوبي الرقة بني داع�س والكراد 

ملفات �ضائكة على طاولة حمادثات »اأ�ضتانة 5« 

اإذا قتل البغدادي حقًا.. ماذا يتغري؟

مريكل تطلق حملتها ل�لية جديدة ماكني يرتاأ�س وفدا اأمريكيا اإىل باك�ضتان
•• برلني-اأ ف ب:

اأربع  من  رابعة  لوالية  حملتها  مريكل  اأنغيال  االأملانية  امل�ست�سارة  تطلق 
�سنوات يف انتخابات اخلريف، عار�سة برناجمها االنتخابي يف وقت تواجه 
اتهامات باالكتفاء بح�سيلتها. و�سبقها خ�سمها اال�سرتاكي الدميوقراطي 
مارتن �سولتز الذي با�سر حملته قبل عدة اأ�سهر واعدا ب�املزيد من العدالة 
وبزيادة  والو�سطى  ال�سعبية  للطبقات  �سريبية  وتخفي�سات  االجتماعية 

ال�سغوط ال�سريبية على االأكر ثراء.
يف املقابل، مل تك�سف مريكل حتى اليوم عما تعتزم اتخاذه من تدابري يف 
حال فوزها بوالية رابعة، التزاما منها بالتكتيك الذي تعتمده منذ و�سولها 
اإىل ال�سلطة عام 2005 والقا�سي بتفادي املواجهة املبا�سرة لعدم اإعطاء 
وعلى  �سخ�سيتها  على  املراهنة  تف�سل  وهي  ملهاجمتها.  و�سيلة  خ�سومها 
منذ  م�ستوياته  اأدن��ى   ،5،6% اإىل  البطالة  معدل  تراجع  مع  ح�سيلتها، 
اإعادة توحيد اأملانيا عام 1990. اأما م�ساألة توافد اأكر من مليون مهاجر 
اأ�سعفت  2015 و2016، فتبدو االآن طي الن�سيان بعدما  اإىل البالد يف 
موقفها لفرتة. اأملانيا بلد يطيب العي�س فيه، ذلك هو ال�سعار الذي اختارته 
اأيلول �سبتمر، وهو يذكر ب�سعار   24 حلملتها لالنتخابات الت�سريعية يف 

حملتها لالنتخابات ال�سابقة عام 2013 م�ستقبل اأملانيا باأيد اأمينة.
ويعتزم حزبها املحافظ االحتاد امل�سيحي الدميوقراطي وحليفه البافاري 
 13،00 ال�ساعة  ق��راب��ة  االث��ن��ني  الك�سف  االج��ت��م��اع��ي  امل�سيحي  االحت���اد 
االنتقادات  لوقف  حماولة  يف  امل�سرتك،  برناجمهما  عن  غ(  ت   11،00(

التي تاأخذ على امل�ست�سارة رف�سها اخلو�س يف اجلدل ال�سيا�سي.
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 192956          بتاريخ :  09 / 06 / 2013م
تاريخ اإيداع االأولوية:    /    /  200م

با�س��م :   �سركة ع�سام االقت�سادية و�سركاه املحدودة   
وعنوانه: �س.ب: 1491 –الريا�س 11431 – اململكة العربية ال�سعودية  .

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
اأدوات واأواين واأوعية لال�ستعمال املنزيل وللمطبخ اأم�ساط واإ�سفنج، فرا�سي )عدا فرا�سي التلوين اأو الدهان(، 
مواد �سنع الفرا�سي، اأدوات التنظيف، �سلك جلي، زجاج غري م�سغول اأو �سبه م�سغول )عدا الزجاج امل�ستعمل يف 

املباين(، اأواين زجاجية واأواين خزف �سيني واأواين خزفية غري واردة يف فئات اأخرى
الواق�عة بالفئة: 21

و�سف العالمة: عبارة عن الكلمة الالتينية KIKO كتبت مظللة بااللوان االزرق والرتقاىل واالخ�سر 
واالحمر يعلوها ر�سم لرا�س طفل وطفلة مظلليني باللون االزرق وي�سعان ايديهما علي خط علي �سكل حاجز 

مظلل باللون الوردي  كما هو مبني بال�سكل املرفق
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4  يوليو 2017 العدد 12061

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 91230              بتاريخ:   4 / 03/ 2007                         
با�س��م: ال�سيد/ ال�سيد/ الل اركوالت �ساجنايا

وعنوانه:  �س.ب 24982 –ال�سارقة – االمارات العربية املتحدة
اأخرى،  فئات  يف  ال���واردة  غ��ري  الن�سيج  ومنتجات  املن�سوجات   : للمنتجات  املخ�س�سة 

اأغطية الفرا�س واملوائد.
الواقعة بالفئة : 24

وامل�سجلة حتت رقم : )    86536    (   بتاريخ:   17 /  02  / 2008
انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 

احلماية يف : 4 / 03 / 2017        وحتى تاريخ : 04 / 03 / 2027        
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4  يوليو 2017 العدد 12061

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 91810              بتاريخ:   14 / 03 / 2007                         
با�س��م: �س . �س.اعمار العقارية – �سركة م�ساهمة عامة

وعنوانه:  �س.ب 9440 ، مكتب ملك خا�س )مر�سي دبي (، �سارع ال�سيخ زايد ، دبي ، 
االمارات العربية املتحدة  

املخ�س�سة للمنتجات : خدمات التاأمني، ال�سوؤون التمويلية، ال�سوؤون املالية وال�سوؤون 
العقارية.

الواقعة بالفئة : 36
وامل�سجلة حتت رقم : )    8742    (   بتاريخ:   9 /  04  / 2008

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 
احلماية يف : 14 / 3 / 2017        وحتى تاريخ : 14 / 03 / 2027   

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4  يوليو 2017 العدد 12061

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 91812              بتاريخ:   14 / 03 / 2007                         
با�س��م: �س . �س.اعمار العقارية – �سركة م�ساهمة عامة

وعنوانه:  �س.ب 9440 ، مكتب ملك خا�س )مر�سي دبي (، �سارع ال�سيخ زايد ، دبي ، 
االمارات العربية املتحدة  

املخ�س�سة للمنتجات : خدمات التاأمني، ال�سوؤون التمويلية، ال�سوؤون املالية وال�سوؤون 
العقارية.

الواقعة بالفئة : 36
وامل�سجلة حتت رقم : )    87430    (   بتاريخ:   09 /  04  / 2008

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 
احلماية يف : 14 / 3 / 2017        وحتى تاريخ : 14 / 03 / 2027     

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4  يوليو 2017 العدد 12061

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 91813              بتاريخ:   14 / 03 / 2007                         
با�س��م: �س . �س.اعمار العقارية – �سركة م�ساهمة عامة

وعنوانه:  �س.ب 9440 ، مكتب ملك خا�س )مر�سي دبي (، �سارع ال�سيخ زايد ، دبي ، 
االمارات العربية املتحدة  

املخ�س�سة للمنتجات : خدمات توفري االأطعمة وامل�سروبات، االإيواء املوؤقت.
الواقعة بالفئة : 43

وامل�سجلة حتت رقم : )    92315    (   بتاريخ:   22 /  12  / 2008
انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 

احلماية يف : 14 / 3 / 2017        وحتى تاريخ : 14 / 03 / 2027
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4  يوليو 2017 العدد 12061

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 92455              بتاريخ:   01 / 04 / 2007                         
با�س��م: �س . �س.اعمار العقارية – �سركة م�ساهمة عامة

وعنوانه:  �س.ب 9440 ، مكتب ملك خا�س )مر�سي دبي (، �سارع ال�سيخ زايد ، دبي ، 
االمارات العربية املتحدة  

املخ�س�سة للمنتجات : خدمات التاأمني، ال�سوؤون التمويلية، ال�سوؤون املالية وال�سوؤون 
العقارية.

الواقعة بالفئة : 36
وامل�سجلة حتت رقم : )    (   بتاريخ:   26 /  02  / 2014

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 
احلماية يف : 01 / 04 / 2017        وحتى تاريخ : 01 / 04 / 2027       

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4  يوليو 2017 العدد 12061

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 92458              بتاريخ:   01 / 04 / 2007                         
با�س��م: �س . �س.اعمار العقارية – �سركة م�ساهمة عامة

وعنوانه:  �س.ب 9440 ، مكتب ملك خا�س )مر�سي دبي (، �سارع ال�سيخ زايد ، دبي ، 
االمارات العربية املتحدة  

املخ�س�سة للمنتجات : خدمات توفري االأطعمة وامل�سروبات، االإيواء املوؤقت
الواقعة بالفئة : 43

وامل�سجلة حتت رقم : )    (   بتاريخ:   26 /  02  / 2014
انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 

احلماية يف : 01 / 04 / 2017        وحتى تاريخ : 01 / 04 / 2027        
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4  يوليو 2017 العدد 12061

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 92724              بتاريخ:   08 / 04 / 2007                         
با�س��م: ال�سيد / �سوري�س كومار �سيما نالل اهوجا 

وعنوانه:  �س.ب 50538 – دبي – االمارات العربية املتحدة 
املخ�س�سة للمنتجات : االأجهزة واالأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية واأجهزة واأدوات الت�سوير 
الفوتوغرايف وال�سينمائي واالأجهزة واالأدوات الب�سرية واأدوات الوزن والقيا�س واالإ�سارة واملراقبة 
اأو  تنظيم  اأو  تكثيف  اأو  اأو حتويل  فتح  اأو  لو�سل  واأدوات  اأجهزة  والتعليم،  واالإنقاذ  )االإ���س��راف( 
حامالت  ال�سور،  اأو  ال�سوت  ن�سخ  اأو  اإر�سال  اأو  ت�سجيل  اأجهزة  الكهربائية،  الطاقة  يف  التحكم 
من  وغريها  رقمية  فيديوية  اأقرا�س  مدجمة،  اأقرا�س  ت�سجيل،  اأقرا�س  مغناطي�سية،  بيانات 
اآالت  اآالت ت�سجيل النقد،  اآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد،  و�سائط الت�سجيل الرقمية؛ 

حا�سبة، معدات معاجلة البيانات، اأجهزة الكمبيوتر؛ برامج كمبيوتر؛ اأجهزة اإطفاء احلرائق.
الواقعة بالفئة : 09

وامل�سجلة حتت رقم : )    87762    (   بتاريخ:   17 /  04  / 2008
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف :

8 / 04 / 2017        وحتى تاريخ : 08 / 04 / 2027   
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4  يوليو 2017 العدد 12061

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 95745              بتاريخ:   07 / 06 / 2007                         
با�س��م: �س . م�ساريع ملتي كوم ذ.م.م  

وعنوانه:  �سناعية رقم 11، خلف �سارع اخلان �سرة رقم 5-6-7-8 ، ملك عبدال�سالم 
عمر حممد ال�سو�سي 

�س.ب 1611، ال�سارقة االمارات العربية املتحدة  
املخ�س�سة للمنتجات : زيوت و�سحوم �سناعية، مزلقات، مركبات امت�سا�س وترطيب 
اإ����س���اءة، �سموع وفتائل  امل��ح��رك��ات(، م���واد  ال��غ��ب��ار، وق���ود )مب��ا يف ذل��ك وق���ود  وتثبيت 

لالإ�ساءة 
الواقعة بالفئة : 04

وامل�سجلة حتت رقم : )    95745    (   بتاريخ:   02 /  03  / 2014
انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 

احلماية يف : 7 / 06 / 2017        وحتى تاريخ : 07 / 06 / 2027        
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4  يوليو 2017 العدد 12061

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل: اليايف اي بي غروب
بطلب ت�سجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:- 266756                          20 /01 / 2017
با�سم : �سيفود انرتنا�سونال وان �س م ح.

وعنوانه: مكتب رقم اف زد جاي اأو ايه 1317، جافزا وان،  املنطقة احلرة جلبل علي، دبي، االإمارات العربية 
املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع/ 
وجمففة  حمفوظة  وخ�����س��روات  ف��واك��ه  اللحم،  خال�سات  وال�سيد،  ال��دواج��ن  وحل��وم  واالأ���س��م��اك  اللحوم 
الزيوت  ومنتجات احلليب،  واحلليب  البي�س  بال�سكر،  وفواكه مطبوخة  ومربيات  ومطهوة، هالم )جيلي( 
والدهون ال�ساحلة لالأكل؛ �سمك االأن�سوفة؛ حلزون �سديف )غري حي(؛ �سرطان النهر )غري حي(؛ ق�سريات 
لال�ستهالك  �سمك  دقيق  ال�سمك؛  من  ُمعدة  غذائية  منتجات  )فيليه(؛  طرية  �سمك  �سرائح  حية(؛  )غري 
رة؛ �سمك مملح؛ بي�س  الب�سري؛ مو�سية االأ�سماك؛ �سمك غري حي؛ �سمك حمفوظ؛ بطارخ ال�سمك، حم�سّ
�سرطان  حمم�سة؛  بحرية  اأع�ساب  ح��ّي؛   غري  ف�سيخ،  �سمك  ف�سيخ؛  �سمك  معلب؛  �سمك  املعالج؛  ال�سمك 
بحري )غ��ري ح��ي(؛ ج��راد بحري )غ��ري ح��ي(؛ بلح البحر )غ��ري ح��ي(؛ حم��ار )غ��ري ح��ي(؛ قريد�س )غري 
حي(؛ �سلمون؛ �سلمون، غري حّي؛ �سردين؛ �سردين، غري حّي؛ خيار البحر، غري حي؛ م�ستخل�سات االأع�ساب 
البحرية لالأغذية؛ اأ�سماك ق�سرية، غري حية؛ جمري، غري حي؛ اأع�ساب بحرية حمم�سة؛ كماأة حمفوظة؛ 

�سمك تونا؛ تونا، غري حّي.والواقعة يف الفئة )29(. 
الو�سف كلمة "Happy Mackerel" كتبت باأحرف التينية مميزة باللون االأ�سود.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد او ار�ساله 
بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا االعالن.                    

ق�سم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4  يوليو 2017 العدد 12061

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 92457              بتاريخ:   01 / 04 / 2007                         
با�س��م: �س . �س.اعمار العقارية – �سركة م�ساهمة عامة

وعنوانه:  �س.ب 9440 ، مكتب ملك خا�س )مر�سي دبي (، �سارع ال�سيخ زايد ، دبي ، 
االمارات العربية املتحدة  

املخ�س�سة للمنتجات : خدمات التاأمني، ال�سوؤون التمويلية، ال�سوؤون املالية وال�سوؤون 
العقارية.

الواقعة بالفئة : 36
وامل�سجلة حتت رقم : )    (   بتاريخ:   26 /  02  / 2014

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 
احلماية يف : 01 / 04 / 2017        وحتى تاريخ : 01 / 04 / 2027      

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4  يوليو 2017 العدد 12061

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 91811              بتاريخ:   14 / 03 / 2007                         
با�س��م: �س . �س.اعمار العقارية – �سركة م�ساهمة عامة

وعنوانه:  �س.ب 9440 ، مكتب ملك خا�س )مر�سي دبي (، �سارع ال�سيخ زايد ، دبي ، 
االمارات العربية املتحدة  

املخ�س�سة للمنتجات : خدمات توفري االأطعمة وامل�سروبات، االإيواء املوؤقت.
الواقعة بالفئة : 43

وامل�سجلة حتت رقم : )    164026    (   بتاريخ:   07 /  02  / 2012
انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 

احلماية يف : 14 / 3 / 2017        وحتى تاريخ : 14 / 03 / 2027        
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4  يوليو 2017 العدد 12061

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل: اليايف اي بي غروب
بطلب ت�سجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:266758                          20 /01 / 2017
با�سم : �سيفود انرتنا�سونال وان �س م ح.

وعنوانه: مكتب رقم اف زد جاي اأو ايه 1317، جافزا وان، املنطقة احلرة جلبل علي، دبي، االإمارات العربية 
املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع/ 
وجمففة  حمفوظة  وخ�����س��روات  ف��واك��ه  اللحم،  خال�سات  وال�سيد،  ال��دواج��ن  وحل��وم  واالأ���س��م��اك  اللحوم 
الزيوت  ومنتجات احلليب،  واحلليب  البي�س  بال�سكر،  وفواكه مطبوخة  ومربيات  ومطهوة، هالم )جيلي( 
والدهون ال�ساحلة لالأكل؛ �سمك االأن�سوفة؛ حلزون �سديف )غري حي(؛ �سرطان النهر )غري حي(؛ ق�سريات 
لال�ستهالك  �سمك  دقيق  ال�سمك؛  من  ُمعدة  غذائية  منتجات  )فيليه(؛  طرية  �سمك  �سرائح  حية(؛  )غري 
رة؛ �سمك مملح؛ بي�س  الب�سري؛ مو�سية االأ�سماك؛ �سمك غري حي؛ �سمك حمفوظ؛ بطارخ ال�سمك، حم�سّ
�سرطان  حمم�سة؛  بحرية  اأع�ساب  ح��ّي؛   غري  ف�سيخ،  �سمك  ف�سيخ؛  �سمك  معلب؛  �سمك  املعالج؛  ال�سمك 
بحري )غ��ري ح��ي(؛ ج��راد بحري )غ��ري ح��ي(؛ بلح البحر )غ��ري ح��ي(؛ حم��ار )غ��ري ح��ي(؛ قريد�س )غري 
حي(؛ �سلمون؛ �سلمون، غري حّي؛ �سردين؛ �سردين، غري حّي؛ خيار البحر، غري حي؛ م�ستخل�سات االأع�ساب 
البحرية لالأغذية؛ اأ�سماك ق�سرية، غري حية؛ جمري، غري حي؛ اأع�ساب بحرية حمم�سة؛ كماأة حمفوظة؛ 

�سمك تونا؛ تونا، غري حّي.والواقعة يف الفئة )29(. 
الو�سف كلمة "Happy Sardines" كتبت باأحرف التينية مميزة باللون االأ�سود.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد او ار�ساله 
بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا االعالن.                    

ق�سم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4  يوليو 2017 العدد 12061

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  4  يوليو 2017 العدد 12061 العدد 12061 بتاريخ 2017/7/4   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/03453/2017/ �صكني   
ال�صادر يف الدعوى رقم 02/01471/2017  �صكني- ايجارات بالن�صر

اىل املنفذ �سده : �سركة �سنك الفنية والتجارية - ذ م م 
جمهول حمل االقامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ : اخلدمات العقارية   
 ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي باالتي:

1- ما ي�ستجد من قيمة ايجارية من 2017/2/1 وحتى تاريخ االخالء الفعلي بواقع 
مبلغ 63.000 درهم كاأجرة �سنوية 

من  خالية  للمدعية  وت�سليمها  امل��وؤج��رة  العني  ب��اخ��الء  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام   -2
ا�ستهالك  ذمة من  ب��راءة  بتقدمي  عليها   املدعي  ال��زام  مع  واال�سخا�س  ال�سواغل 

الكهرباء واملياه وبالر�سوم وامل�ساريف 
ت��وؤدي للمدعية مبلغ 53.200 دره��م متاأخرات االجرة  بان  ال��زام املدعي عليها   -3

حتى 2017/1/30 
4- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 

من  ي���وم  ع�سر  خم�سة  خ���الل  احل��ك��م  ه���ذا  بتنفيذ  مكلفون  ان��ك��م  نعلمكم  ل��ذل��ك 
تاريخ الن�سر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �سوف يتم اتخاذ 

االجراءات القانونية املنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ض املنازعات اليجارية
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الفجر الريا�ضي

اأنهى فريق �سيرتوين توتال اأبوظبي 
يف  اجلديد  حتديه  للراليات  العاملي 
من  الثامنة  اجلولة   - بولندا  رايل 
ب��ط��ول��ة ال��ع��امل ل��ل��رال��ي��ات - حمتاًل 
امل��رك��ز اخل��ام�����س يف ال��رتت��ي��ب العام 
�ستيفان  الفرن�سي  ال�سائق  ي��د  على 
لوفيفر وم��الح��ه غ��اب��ان م��ورو على 
دبليو.اآر�سي  �سي3  �سيرتوين  م��نت 
اأندريا�س  الرنويجي  اأك��م��ل  ح��ني  يف 
ميكل�سن الئحة الع�سرة االأوائ��ل مع 
مالحه اأندري�س ياغر حمتاًل املركز 
برين  كريغ  االإيرلندي  اأمام  التا�سع 
 11 وم��الح��ه �سكوت م��ارت��ن امل��رك��ز 
تقلبت  �سريع  �سوبر  رايل  يف  وذل���ك 

فيه االأجواء والت�ساري�س.
ب���ول���ن���دا  رايل  م������راح������ل  حت�����ول�����ت 
للغاية  اإىل موحلة وزلقة  احل�سوية 
بعد العا�سفة الرعدية التي �سربت 
االأجواء يف م�ساء اليوم االأول وهو ما 
دفع فريق �سيرتوين توتال اأبوظبي 
اإىل تعديل معايري  للراليات  العاملي 
مع  يتنا�سب  مب��ا  ال�����س��ي��ارات  �سبط 

املراحل املوحلة.
تاألف اليوم االأول لرايل بولندا من 
 116 طولها  خا�سة  م��راح��ل  ت�سع 
ب�سبب  ال��ل��ع��ب  اأوراق  خ��ل��ط��ت  ك��ل��م 
�ستيفان  وك����ان  وال���وح���ل،  االأم���ط���ار 
لوفيفر هو االأجن��ح من بني �سائقي 
فريق �سيرتوين حيث اأنهى الفرن�سي 
التا�سع  امل��رك��ز  حم��ت��اًل  االأول  ال��ي��وم 

 12 املركز  اأم��ام زميليه ميكل�سن يف 
�سيرتوين  مقود  خلف  جل�س  ال��ذي 
مت تطوير الرت�س التفا�سلي اخللفي 
الذي   26 امل��رك��ز  وب��ري��ن يف  ف��ي��ه��ا، 
تعر�ست �سيارته لعطل يف نظام نقل 

احلركة خالل املرحلة الثانية. اليوم 
الثاين كان اأف�سل مع اإ�سراقة �سم�س 
جديدة واأجواء �سحوة متكن خاللها 
لوفيفر من التقدم اإىل املركز ال�سابع 
يف الرتتيب العام املوؤقت دون ارتكاب 

اأي هفوة م�سجاًل اأزمنة تناف�سية يف 
املركز  اإىل  ميكل�سن  فيه  تقدم  وق��ت 
العا�سر وبرين اإىل املركز 13 يف يوم 
تاألف من ت�سع مراحل طولها 151 
كلم. اختتم رايل بولندا يف يوم تاألف 

من اأربع مراحل خا�سة طولها 60 
ك��ي��ل��وم��رتاً جن���ح ف��ي��ه��ا ل��وف��ي��ف��ر يف 
يف  اخلام�س  املركز  الحتالل  التقدم 
تاأدية هي االأف�سل يف م�سريته �سمن 
حا�سداً  ل��ل��رال��ي��ات  ال���ع���امل  ب��ط��ول��ة 

ت�سجيله  م��ع  اإ���س��اف��ي��ي��ت��ني  نقطتني 
رابع اأ�سرع زمن يف املرحلة االأخرية، 
يف حني ح�سد ميكل�سن ثالث نقاط 
اأ�سرع  ث��ال��ث  ت�سجيله  م��ع  اإ���س��اف��ي��ة 

زمن يف املرحلة عينها.

جداً  �سعيد  اأن����ا  ل��وف��ي��ف��ر:  ���س��ت��ي��ف��ان 
ب��ال��ت��اأك��ي��د ك���وين ك��ن��ت اأ����س���رع �سائق 
ال�سعب  ال���رايل  واأنهيت  الفريق  يف 
اإنه  اأخ��ط��اء،  دون  اخلام�س  املركز  يف 
م��ن اأج��م��ل ال��رال��ي��ات ال��ت��ي تناف�ست 

اأع�ساء  ك��ب��ري جل��م��ي��ع  ���س��ك��ر  ف��ي��ه��ا. 
اأبوظبي  ت���وت���ال  ���س��ي��رتوي��ن  ف���ري���ق 
الفريق  وخ�سو�ساً  للراليات  العاملي 
التقني واملهند�س اخلا�س ب�سيارتي. 
قبل  الراحة  من  ق�سطاً  االآن  �ساآخذ 
و�ساأحمل  ا�سبانيا  رايل  يف  امل�ساركة 
م��ع��ي م��ع��ن��وي��ات ع��ال��ي��ة م���ن نتيجة 
ب���ري���ن: رايل  ب���ول���ن���دا.  ك��ري��غ  رايل 
ب��ول��ن��دا م��ن اأ���س��ع��ب ال��رال��ي��ات التي 
خ�ست غماراها، عملنا كثريا كفريق 
االآن  الرتكيز  العمل.  يف  و�سن�ستمر 
على رايل فنلندا الذي اأنهيناه العام 

املا�سي يف املركز الثالث.
اأندريا�س ميكل�سن: قمنا بتحديثات 
ع���ل���ى ال�������س���ي���ارة مب����ا ي��ت��ن��ا���س��ب مع 
اأ���س��ل��وب��ي يف ال��ق��ي��ادة اأح���رزن���ا بع�س 
اأكر مع  ب�سكل  التقدم وبنيت ثقتي 
بع�س  من  االأم��ر  يخُل  مل  ال�سيارة. 
ت�سرر  م���ع  خ�����س��و���س��اً  ال���ت���ح���دي���ات 
التعليق اخللفي يف املرحلة اخلام�سة 
ولكنني �سعيد بهذه التجربة واأتطلع 
اأملانيا  رايل  يف  مل�ساركتي  االآن  قدماً 

على الطرقات اال�سفلتية.
تتوجه اأنظار فريق �سيرتوين توتال 
اإىل  االآن  للراليات  العاملي  اأبوظبي 
اجلاري  ال�سهر  نهاية  فنلندا  رايل 
مبراحله الفائقة ال�سرعة والقفزات 
بن  خالد  ال�سيخ  مب�ساركة  املتتابعة 
في�سل القا�سمي وكريغ برين وعودة 

كري�س ميك.

رايل بولندا - اجلولة الثامنة من بطولة العامل للراليات  

تــ�ب 5 لفــريــق اأب�ظبـــي العاملـــي يف رالـــي بـــ�لنــدا الـ�ضــ�بــر �ضـــريـــع
الفرن�سي لوفيفر يتقدم خالل الرايل من املركز التا�سع اإىل املركز اخلام�س

طلب الرئي�س الكوري اجلنوبي مون جاي-اين م�ساعدة 
ال�سمالية  ك���وري���ا  ل���دع���وة  ال���دول���ي���ة  االومل���ب���ي���ة  ال��ل��ج��ن��ة 
 2018 ال�ستوية  االأومل��ب��ي��ة  االأل��ع��اب  دورة  يف  للم�ساركة 
يف  ال�سلم  يف  �سي�ساهم  ذل��ك  ان  معترا  ت�سانغ  بيونغ  يف 

املنطقة.
ي��وؤي��د احياء  ال���ذي  ال��ك��وري اجل��ن��وب��ي  الرئي�س  واق���رتح 
الكوريتني  م�ساركة  يانغ،  وبيونغ  �سيول  بني  العالقات 
امل��ق��ب��ل��ة التي  ال�����س��ت��وي��ة  ب��ف��ري��ق واح���د يف دورة االأل���ع���اب 

وخالل  االأوىل.  ل��ل��م��رة  اجل��ن��وب��ي��ة  ك��وري��ا  ت�ست�سيفها 
توما�س  االأمل��اين  الدولية  االأوملبية  اللجنة  رئي�س  لقائه 
ال��ك��وري اجل��ن��وب��ي رغبته  الرئي�س  ���س��ي��ول، ج��دد  ب��اخ يف 
اأن  على  خماطبه  لدى  م�سددا  ريا�سية،  ديبلوما�سية  يف 
كوريا  لتمكني  امل�ساعدة  الدولية  االأوملبية  اللجنة  تقدم 

ال�سمالية من امل�ساركة يف هذه االلعاب.
ا�ستنادا  اجلنوبي  الكوري  الرئي�س  با�سم  املتحدث  وق��ال 
االوملبية  اللجنة  رئي�س  ام���ام  ل��الأخ��ري  ت�سريحات  اىل 

الدولية: اذا �ساركت كوريا ال�سمالية، ف�ستكون م�ساهمة 
اأي�����س��ا يف حتقيق  ال���روح االأومل��ب��ي��ة، ول��ك��ن  لي�س فقط يف 
تناغم  اىل  ب��االإ���س��اف��ة  ال��ع��امل،  ويف  املنطقة  يف  ال�����س��الم 

اأف�سل للب�سرية.
االألعاب  ت��ك��ون  ان  اأمل����ه يف  ع��ن  اع����رب  م���ون  ان  وا����س���اف 
وتريح  لل�سالم  اأومل��ب��ي��ة  ال��ع��اب��ا  ت�سانغ  لبيونغ  االأومل��ب��ي��ة 

الكوريني املجروحني من االنق�سامات.
الفنية  الناحية  من  ح��رب  حالة  يف  الكوريتان  ت��زال  وال 

1953، وك��ان��ت ب��ي��ون��غ يانغ  م��ن��ذ ت��وق��ي��ع ال��ه��دن��ة ع���ام 
قاطعت دورة االألعاب االأوملبية ال�سيفية يف �سيول يف عام 
اجلنوبي  ال��ك��وري  الرئي�س  بطلب  ب��اخ  ورح��ب   .1988
معترا انه يعك�س الروح االوملبية، ووعد بامل�ساعدة على 
فتح باب اأوملبياد بيونغ ت�سانغ امام الريا�سيني الكوريني 

ال�سماليني بح�سب متحدثه الر�سمي.
ومع ذلك، مل يحدد باخ الكيفية التي يتدخل بها يف هذا 
�سمايل  ك��وري  ريا�سي  اأي  يتاأهل  مل  االن،  وحتى  امللف. 

2018، ما يعزز خماوف  ع��ام  االأوملبية  االأل��ع��اب  ل��دورة 
بيونغ  يف  يانغ  بيونغ  نظام  من  ريا�سي  اأي  تواجد  ع��دم 
ت�سانغ. ويف حال ت�سكيل فريق يجمع الكوريتني، ف�ستكون 
يف  ال�سماليني  الريا�سيني  بع�س  ا���س��راك  فر�سة  هناك 

الريا�سات اجلماعية مثل الهوكي على اجلليد.
اللجنة  يف  الوحيد  ال�سمايل  ال��ك��وري  امل��ن��دوب  وا�ستبعد 
بالتوترات  ذلك  معلال  االق��رتاح،  هذا  الدولية  االأوملبية 

ال�سيا�سية بني البلدين و�سيق الوقت.

�ضي�ل تطلب م�ضاعدة الأوملبية الدولية لدع�ة جارتها ال�ضمالية 

توا�سل منتخبات االإم��ارات للجولف تدريباتها اليومية يف املجمع 
االأملانية مبحطة  فل�سيني  للجولف يف مدينة  املخ�س�س  الريا�سي 
على  املقبلة  ال��ب��ط��والت  يف  للم�ساركة  ا���س��ت��ع��دادا  الثانية  اع��داده��ا 
فيها  مب��ا  ال�سنية  امل��راح��ل  ملختلف  واالآ���س��ي��وي  ال��ع��رب��ي  امل�����س��ت��وى 

املنتخب الوطني للرجال.
18 العبا معظمهم من املراحل ال�سنية  ياأتي املع�سكر الذي ي�سم 
االإم����ارات  ال��ع��ام الحت���اد  االأم���ني  ال�سام�سي  م��ب��ارك  خ��ال��د  برئا�سة 
للجولف م��ع ث��الث��ة م��درب��ني ي��ق��ودون ال��ت��دري��ب��ات ال��ه��ادف��ة �سمن 
والبطوالت  اجلديد  للمو�سم  املبكر  والتح�سري  االإع���داد  مراحل 

القارية والعربية املقبلة.
االأملانية  فلي�سيني  ملدينة  االحت��اد  اختيار  اأن  ال�سام�سي  واأك��د خالد 
مل ي��اأت من ف��راغ بل من واق��ع التجهيزات الكبرية واملالعب التي 

تتوافر يف املدينة .
الوالين  �سمري  ال��ت��ون�����س��ي  م��ن  ك��ال  ت�سم  البعثة  اأن  اإىل  م�����س��ريا 
والريطانيني جيفن �سوثر الند وتيم با�سكاو�س و18 العبا منهم 

. العبات   5
واأعرب ال�سام�سي عن ارتياحه الكبري للمع�سكر اخلارجي وااللتزام 
من جميع امل�ساركني باملع�سكر بتنفيذ الرنامج الذي اعده اجلهاز 

الفني للمنتخب .

منتخبات اجل�لف ت�ا�ضل تدريباتها يف اأملانيا ا�ضتعدادًا للم�ضاركات العربية والآ�ضي�ية املقبلة 
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 حل بني �سويفت، الدراج يف فريق االإمارات، �سابعاً يف املرحلة الثانية من 
جولة فرن�سا، حيث متيزت املرحلة بطق�س ماطر. 

وقد تعر�س ماتيو بونو من فريق االإمارات حلادث ا�سطدام جماعي قبل 
خط النهاية بنحو 25 كلم، حيث ت�سبب املطر بانزالق نحو 20 دراجاً 
على م�سار ال�سباق. ت�سدر �سباق ال�سرعة الدراج مار�سيل كيتل من فريق 
�ساي  فريق  من  توما�س  جرييان  احتفظ  حني  يف  ف��ل��ورز،  �ستيب  كويك 
التوايل، يف حني فاز تايلور فيني  الثاين على  بالقمي�س االأ�سفر لليوم 

من فريق كانونديل دراباك بلقب ملك اجلبال. 
معقداً  �سرعة  �سباق  ك��ان  �سويفت:  بني  ق��ال  ال�سباق،  يف  م�ساركته  ح��ول 
و�سعباً. اأعتقد اأن الكثريين قد توتروا عقب حادث االنزالق. حاولت اأن 
اأقود دراجتي بي�سر وهدوء، وظننت اأنني لن اأحقق نتيجة طيبة اإذ كنت 
يف موؤخرة املجموعة على بعد 15 كلم فقط من النهاية. مع ذلك، فقد 
اأ�سبحت يف موقع جيد،  النهاية  كلم من   3 وقبل  املقدمة،  اإىل  تقدمت 
لكن الو�سع كان بالغ ال�سعوبة، فقد كان ثمة ازدح��ام للدراجني يف كل 
مكان. وجدت اأمامي ممراً معقواًل بني الدراجني، لكني كنت متاأخراً يف 
اخللف، لذا كان علّي االنطالق مبكراً قبل نحو 600 مرت من النهاية. 
ال�سرعة  ب�سباقات  فاأنا غري متخ�س�س  التي حققتها،  بالنتيجة  باأ�س  ال 
اأمامنا يف  الفر�س  الكثري من  ثمة  وكافاندي�س.  كيتل وجريبل  كما هو 

هذا ال�سباق، و�سوف اأبذل كل جهدي فيه.
الأكر  متتد  م�سنفة  ت�سلق  م�����س��ارات   5 الثالثة  املرحلة  ت�سهد  و���س��وف 
من 212.5 كلم وتنتهي على قمة اله�سبة، حيث يدخل م�سار اجلولة 
االأكر  التحدي  يتمثل  و�سوف  لوك�سمبورج.  عر  الفرن�سية  االأرا���س��ي 
من  االأخ��ري  اجل��زء  يتميز  ريليجيوز.  دي  ك��وت  يف  امل�ساركني  للدراجني 
هدفاً  �ستكون  حيث   ،11% بدرجة  تنحدر  كلم   1.6 مب�سافة  املرحلة 

لدراجي الت�سنيف العام من اأجل حتقيق فوارق زمنية عن مناف�سيهم.

فريق الإمارات يحل �سابعًا يف �سباق ال�سرعة

طق�س ماطر يفاجئ امل�ضاركني يف ج�لة فرن�ضا وبني �ض�يفت من فريق 
الإمارات يحقق خامتة مثرية يف �ضباق ال�ضرعة

بدء تدريبات منتخبنا ال�طني خالل مع�ضكره الداخلي ب�ضالة احتاد امل�ضارعة واجل�دو 
الرئي�ضية  مبنطقة امل�ضرف يف اأب� ظبي

لل�سباب  ل��ل��ج��ودو  ال��وط��ن��ي  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  ان��ت��ظ��م 
امل�سارك يف بطولة العامل للمدار�س  والنا�سئني 
للجودو التي تقام يف العا�سمة الهندية نيودلهي 
16 يوليو متوز  8 وح��ت��ى  ال��ف��رتة م��ن  خ��الل 
االأمل  ت��دري��ب��ات منتخب  ب����داأت  وق���د  اجل����اري، 
ب�سالة  االأول  اأم�����س  ال��داخ��ل��ي  مع�سكره  خ��الل 
مبنطقة  الرئي�سية  واجل���ودو  امل�سارعة  احت���اد 
اأبو ظبي ، فيما تقيم البعثة بفندق  امل�سرف يف 
ا�ستعدادا  �سنرت  كابيتال  اأبوظبي  اإن  برمييري 
طريق  ع��ن  للهند  املقبل  اخلمي�س  ي��وم  لل�سفر 

مطار دبي الدويل .
و�سمت البعثة التي مت تر�سيحها للم�ساركة يف 
الرتبية  وزارة  مع  بالتن�سيق  العاملية  البطولة 
مناف�سات  عقب  اختيارها  جاء  والتي  والتعليم 
االأوملبياد املدر�سي الذي اأقيم موؤخرا يف دبي يف 
وتعقب   ، بعيد  اأم��د  منذ  امل�سرتك  التعاون  ظل 
امل�ساركة املدر�سية العاملية االنتقال للم�ساركة يف 

بطولتي اأ�سيا للجودو.
البطولتني  يف  امل�������س���ارك���ة  ال��ب��ع��ث��ة  وي�����رتاأ������س 
االإدارة  القادمتني حممد جا�سم ع�سو جمل�س 
اأمني ال�سر امل�ساعد وت�سم املدرب الياباين نويا 
هاراجوت�سي و8 العبني هم اأحمد في�سل،اأحمد 

ال�سام�سي،  م�����س��ب��ح  ع�����ادل،  ع��ب��ي��د  احل��و���س��ن��ي، 
عي�سي حممد جميل، �سلطان خدوم، علي ح�سن 

الدرمكي وخليفة احلو�سني، وهي نف�س االأ�سماء 
التي �ست�سارك يف بطولتي اأ�سيا ، و�ستكون االأوىل 

يف هوجن كوجن، اأما الثانية فتقام يف مكاو على 
م�����س��ت��وى ال��ن��ا���س��ئ��ني وال�����س��ب��اب وف��ق��ا لرجمة 

االحتاد االآ�سيوي للجودو، وذلك خالل الفرتة 
اأطماأن  وق��د  اجل���ري.  يوليو   31 اإىل   20 م��ن 

حممد بن ثعلوب الدرعي رئي�س االحتاد خالل 
م�ستوى  ع��ل��ى  البعثة  برئي�س  ه��ات��ف��ي  ات�����س��ال 
اال�ستعدادات وانتظام كافه الالعبني املختارين 
املدرب  باإ�سراف  االحت��اد  ب�سالة  تدريباتهم  يف 
الالعبني  يحقق  اأن  ،اأم����ال  اجل��دي��د  ال��ي��اب��اين 
خالل  االإم��ارات��ي  اجل��ودو  طموحات  املختارين 
.. وثمن رئي�س االحت��اد اختيار  املو�سم اجلديد 
اجلزيرة  فريق  الع��ب  امل�سجري  اأحمد  من  كل 
العبا  النقبي  وزاي��د  احلو�سني  ورا�سد  للجودو 
ف��ري��ق ال���وح���دة ���س��م��ن وف���د جم��ل�����س اأب����و ظبي 
الريا�سي الذي �سافر جلمهورية ال�سني بدعوة 
واجلامعة  الدولة  ل��دى  ال�سينية  ال�سفارة  من 
حتقيق  ب���ه���دف  (ه���ن���اك   BSU( ال��ري��ا���س��ي��ة 
الريا�سية  امل��وؤ���س�����س��ات  م���ع  امل��ه��م��ة  ال�����س��راك��ات 
ال�سينية  ال��ت��ج��رب��ة  ع��ل��ى  واالط�����الع  ال��دول��ي��ة 
ل��ل��م�����س��ارك��ة يف خمتلف  ال��ري��ا���س��ي��ني  اإع�����داد  يف 
البطوالت والتجمعات الريا�سية واملناف�سة علي 
على  معاي�سة  ف��رتة  ق�ساء  جانب  اإىل  األقابها، 
اآلية  على  للتعرف  كامل  اأ�سبوع  مل��دة  الطبيعة 
العمل لدى تلك اجلامعة املتخ�س�سة يف تاأهيل 
الكوادر الريا�سية من اإداريني والعبني كتجربة 

�سرورية ومفيدة �ستحقق ثمارها م�ستقبال.

نادي احلمرية يفتح باب الت�ضجيل مبلتقاه ال�ضيفي 23
افتح نادي احلمرية الثقايف الريا�سي �سباح اأم�س 
االإن�سمام  يف  ال��راغ��ب��ني  اأم���ام  الت�سجيل  ال�سبت 
ال�سيفي  احلمرية  ملتقى  لفعاليات  واالنت�ساب 
والع�سرون  الثالث  للعام  ال��ن��ادي  ينظمه  وال��ذي 
ال��ن��ادي يف منطقة احلمرية  ال��ت��وايل مبقر  على 
باإمارة ال�سارقة، �سمن فعاليات الن�ساط ال�سيفي 
الرنامج  يت�سمنها  ال��ت��ي  ال��ه��ادف��ة  وال���رام���ج 
بالدي  ���س��ي��ف   ���� ال�سيفية  ل��الأن�����س��ط��ة  ال��وط��ن��ي 
لرعاية  ال��ع��ام��ة  الهيئة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون   2017
الفرتة  يف  ال�سارقة،  وجمل�س  والريا�سة  ال�سباب 
-10 ولغاية  09-07-2017م  ب��ني  ال��واق��ع��ة 

غامن  را���س��د  ق��ال  جهته  وم��ن  08-2017م. 
احلمرية  ن���ادي  اإدارة  جمل�س  ع�سو  ال�سام�سي 
رئي�س اللجنة املنظمة العام على امللتقى ال�سيفي 
الفرتتني  خ�����الل  م���ف���ت���وح  ال��ت�����س��ج��ي��ل  ب�����اب  اإن 
ال�سباحية وامل�سائية وحتى اإكتمال العدد م�سرياً 
احلمرية  م��ل��ت��ق��ى  يف  امل�����س��ارك��ة  ����س���روط  اأن  اإىل 
امل�ساركة  ف��ت��ح  ت��ت��م��ث��ل يف  ال���ع���ام  ل��ه��ذا  ال�����س��ي��ف��ي 
ل��الأب��ن��اء امل��واط��ن��ني وامل��ق��ي��م��ني م��ن االأع���م���ار من 
�سواء  االإم���ارات  من خمتلف  �سنة،   15 حتى   8

ال�سارقة اأو عجمان اأو اأم القيوين.
م�سيفاً اأن خمتلف الفعاليات املتنوعة التي اأقرتها 

وتتمثل  وب��رام��ج  فعاليات  م��ن  املنظمة  اللجنة 
والرتفيهية  والثقافية  الريا�سية  الفعاليات  يف 
والرحالت العلمية تاأتي ترجمة ملا خطه �ساحب 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ ال���دك���ت���ور ���س��ل��ط��ان ب���ن حممد 
ال�سارقة  حاكم  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي 
للعناية بال�سباب والنا�سئة وتوفري كافة املحا�سن 
الريا�سية والرتبوية الحتوائهم وتنمية قدراتهم 
ال�سليمة .  الريا�سة  ب��اأه��داب  للتم�سك  ودفعهم 
رئي�س  ال�سام�سي  عبيد  جمعة  تفقد  جهته  وم��ن 
اليوم  ت�سجيل  اإج������راءات  ال��ن��ادي  اإدارة  جمل�س 
االأمور  اأولياء  من  ع��دداً  والتقى  للملتقى،  االأول 

اأثناء عملية الت�سجيل، واأكد على اأن النادي يقدم 
يتيح  والذي  ال�سيفي  للملتقى  الت�سهيالت  كافة 
لتنمية  حيوياً  جم���ااًل  واأن�سطته  فعالياته  ع��ر 
مهارات ال�سباب امل�ساركني وامل�ساهمة يف اإعدادهم 
عليهم  يعود  مبا  والكفاءات  باملهارات  وتزويدهم 
ال�سباب  ومتكني  والنفع،  بالفائدة  الوطن  وعلى 
اآمنة،  بيئة  يف  حر  ب�سكل  هواياتهم  ممار�سة  من 
املجتمع،  وخدمة  التطوعي  العمل  روح  وتنمية 
نفو�س  يف  الكامنة  والطاقات  املواهب  واأكت�ساف 
والعمل على �سقلها  امللتقى  امل�ساركني يف  االأبناء 

وتعزيزها.   
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تاألق املنتخبان االأملاين املتوج باللقب 
والت�سيلي و�سيفه ب�سكل كبري يف كاأ�س 
القارات لكرة القدم التي ا�ست�سافتها 
حكم  تقنية  بظهور  ومت��ي��زت  رو���س��ي��ا 
حمط  ك��ان��ت  ال��ت��ي  امل�ساعد  الفيديو 

نقا�س كبري.
ق�����رر م������درب امل���ان���ي���ا ي���واك���ي���م لوف 
معدل  ذات  رديفة  بت�سكيلة  امل�ساركة 
اعمار هو اال�سغر يف البطولة و�سمت 
3 العبني فقط من الت�سكيلة املظفرة 
)ماتيا�س   2014 م��ون��دي��ال  بلقب 
يوليان  م�سطفي،  �سكودران  غينرت، 
دراك���������س����ل����ر( وذل�������ك ب����ه����دف اراح������ة 
اخلرة  ومنح  اال�سا�سيني  الالعبني 

للواعدين.
املعطيات، جنح لوف  ه��ذه  ورغ��م كل 
اىل  ال�سابة  املجموعة  ه��ذه  ق��ي��ادة  يف 
تاريخ  للمرة االوىل يف  اللقب  اح��راز 
ب��ال��ت��ايل يف رهانه  امل��ان�����س��اف��ت وجن���ح 
االأف�سل بني  االه��داف هي  بغلة من 

املنتخبات امل�ساركة يف البطولة .
���س��ع��ادت��ه باللقب،  ل���وف ع��ن  واع����رب 
منتخب  اف�سل  امل��ان��ي��ا  “تبقى  وق���ال 
اللقب  ب���ه���ذا  ال���ت���ت���وي���ج  ال����ع����امل.  يف 
مب���ج���م���وع���ة ����س���اب���ة ي���ع���ت���ر اجن������ازا 
بالن�سبة  نوعه  من  وف��ري��دا  تاريخيا 

الأملانيا، انه اجناز ا�ستثنائي جدا«.
اخ��ت��ري ق��ائ��د امل��ان��ي��ا م��ه��اج��م يوليان 
البطولة،  يف  الع��ب  اف�سل  دراك�سلر 
وخلف النجم الرازيلي نيمار اف�سل 
ت�سلم   .2013 ن�����س��خ��ة  يف  الع�����ب 
دراك�سلر اجلائزة من يدي اال�سطورة 
االرجنتيني دييغو ارماندو مارادونا. 
باري�س  م��ه��اج��م  ع��ل��ى  ل����وف  واث���ن���ى 
قدم  ق��ائ��ال:  الفرن�سي  ج��رم��ان  �سان 
على  فقط  لي�س  ج��دا  جيدة  عرو�سا 
اجل���ان���ب ال��ري��ا���س��ي ول��ك��ن اي�����س��ا يف 
جوانب اخرى. اإح�سائياته املتوا�سعة 
يف البطولة )هدف، متريرة حا�سمة( 
للباري�سي  الكبري  التاأثري  تعك�س  ال 

على م�ستوى املنتخب االأملاين.

ان��ه��ى 3 الع��ب��ني امل����ان ال��ب��ط��ول��ة يف 
 3 بر�سيد  الهدافني  الئحة  ���س��دارة 
اه��داف لكل منهم وه��م تيمو فرينر 
�ستيندل.  والر����س  غوريت�سكا  ول��ي��ون 
وك����ان احل�����ذاء ال��ذه��ب��ي م���ن ن�سيب 
بف�سل  ف����رين����ر  الي���ب���زي���غ  م���ه���اج���م 
من  وت�سلمه  حا�سمتني  مت��ري��رت��ني 

يدي اال�سطورة الرازيلي رونالدو. 
وبات هذا املهاجم القوي يطرح نف�سه 
بقوة يف مركز قلب الهجوم للماكينات 
اعتزال  ي��ع��اين منذ  وال���ذي  االمل��ان��ي��ة 
مهاجم  وتقا�سم  كلوزه.  مريو�سالف 
�ستيندل  م��ون�����س��ن��غ��الدب��اخ  ب��ورو���س��ي��ا 
غوريت�سكا  ���س��ال��ك��ه  و����س���ط  والع�����ب 

احلذاء الف�سي.

ول��ف��ت غ��وري��ت�����س��ك��ا ال����ذي ن���ال الكرة 
ال���رون���زي���ة خ��ل��ف دراك�����س��ل��ر والعب 
و�سط ت�سيلي وبايرن ميونيخ ارتورو 
الكبري  ب��ن�����س��اط��ه  االن����ظ����ار  ف����ي����دال، 
و�سغله مراكز عدة وتاألقه يف ا�ستعادة 
ال����ك����رات و���س��ن��اع��ة ال��ه��ج��م��ات وهز 
�ستيندل  ا�ستغل  جهته،  من  ال�سباك. 
الذي حظي بدعوة متاأخرة ل�سفوف 
فر�سته  ع����ام����ا(   28( امل���ان�������س���اف���ت 
3 منا�سبات  ال�����س��ب��اك يف  وه���ز  ج��ي��دا 
املباراة  الوحيد يف  الفوز  بينها هدف 

النهائية.
ال��ث��الث��ي الواعد،  وف�����س��ال ع��ن ه���ذا 
ت��األ��ق ال��ع��دي��د م��ن ال��الع��ب��ني االملان 
ويف خمتلف اخلطوط بينهم من اأكد 

اأحقيته باللعب ا�سا�سيا امثال حار�س 
ان��دري��ه- اال�سباين  بر�سلونة  مرمى 

روما  وم��داف��ع��و  �ستيغن  ت��ري  م����ارك 
وبايرن  رودي��غ��ر  انطونيو  االإي��ط��ايل 
ميونيخ جو�سوا كيميخ وكولن يونا�س 
هيكتور، واخ��رون واع��دون على غرار 
���س��ي��ب��ا���س��ت��ي��ان رودي  ال��و���س��ط  الع����ب 
ميونيخ،  ب��اي��رن  اىل  ح��دي��ث��ا  املنتقل 
االنكليزي  ل��ي��ف��رب��ول  و���س��ط  والع���ب 
اميري جان ومدافع باير ليفركوزن 

بنيامني هرنيخ�س.
����س���ي���ط���رت ت�����س��ي��ل��ي ع���ل���ى جم���ري���ات 
�سك  دون  وق�����دم  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  امل����ب����اراة 
وقال  البطولة.  يف  العرو�س  اف�سل 
االرجنتيني-اال�سباين خوان  مدربها 

انطونيو بيت�سي: نحن ب�سدد فر�س 
انف�سنا يف مركز من ال�سعب احلفاظ 
�ستزيد  االخ�����رى  امل��ن��ت��خ��ب��ات  ع��ل��ي��ه. 

احرتامها لنا.
اب�������ط�������ال ام�������ريك�������ا اجل�����ن�����وب�����ي�����ة يف 
يخرجوا  مل  االخ����ريي����ن  ال���ع���ام���ني 
مرماهم  فحار�س  ال��وف��ا���س،  خاليي 
ومان�س�سرت �سيتي االنكليزي كالوديو 
برافو نال لقب اف�سل حار�س مرمى 
بف�سل  البطولة  يف  ال��ذه��ب��ي  ال��ق��ف��از 
تاألقه يف دور االربعة وت�سديه لثالث 
الرتغال،  ام����ام  ت��رج��ي��ح��ي��ة  رك����الت 
�ساحب  فيدال  الو�سط  الع��ب  وتاألق 
البطولة،  يف  لت�سيلي  االأول  ال��ه��دف 
ث��ان��ي��ا يف جائزة  ب�����س��ك��ل الف����ت وح����ل 

ال���ب���ط���ول���ة خلف  يف  اف�������س���ل الع�����ب 
االول  ال��دور  يف  تاألقه  بعد  دراك�سلر. 
ولعبه دورا حا�سما يف كل مباراة من 
ومتريرة  )ه��دف��ان  الثالث  املباريات 
ح��ا���س��م��ة( ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ال�سجة 
التهرب  ق�����س��ي��ة  ب�����س��ب��ب  االع��الم��ي��ة 
رونالدو  ال�سريبي، وقف كري�ستيانو 
اف�����س��ل الع����ب يف ال���ع���امل 4 م����رات، 

عاجزا يف دور االربعة امام ت�سيلي.
وغ����اب رون����ال����دو ع���ن م���ب���اراة املركز 
ال���ث���ال���ث ب���ع���دم���ا ط���ل���ب اذن������ا برتك 
تواأميه  روؤي�������ة  اأج������ل  م����ن  امل��ن��ت��خ��ب 

احلديثي الوالدة.
لكرة  ال���دويل  االحت���اد  رئي�س  اأع���رب 
ال����ق����دم ف���ي���ف���ا ال�������س���وي�������س���ري ج���اين 

ان��ف��ان��ت��ي��ن��و ع���ن ر����س���اه ال���ت���ام حيال 
التي  امل�����س��اع��د  ال��ف��ي��دي��و  ح��ك��م  تقنية 
 2017 اخ��ت��رت يف ك��اأ���س ال���ق���ارات 
الأنها  رو�سيا،  يف  االأح���د  تختتم  التي 
اتخذت  اأخطاء كبرية.  اأتاحت جتنب 
6 قرارات بعد اللجوء اىل تقنية حكم 
الفيديو امل�ساعد مت خاللها ت�سحيح 
تعرف  مل  وبالتايل  االخ��ط��اء،  بع�س 

البطولة ف�سائح كبرية.
مت ذلك يف بع�س االحيان على ح�ساب 
يحتفل  ع��ن��دم��ا  متناق�سة،  م�ساعر 
ال��الع��ب��ون ب��ه��دف ي��ت��م ال���غ���اوؤه بعد 
االرتباك  ب�����س��ب��ب  او  ط��وي��ل��ة،  ث����وان 
مثلما ح�سل يف البطاقة احلمراء يف 

املباراة بني املانيا والكامريون.

ولكن الت�ساوؤل الذي طرح هو ملاذا تتم 
اال�ستعانة بالفيديو يف حالة ولي�س يف 
ب�سكل  الفيديو من�سفا  كان  ؟  اخرى 
كبري جدا ولكنه يف املقابل كان حمل 
باملنتخب  يتعلق  فيما  خ�سو�سا  ظلم 
ركلة  �سده  احتب�ست  ال��ذي  املك�سيكي 
جزاء بعد اال�ستعانة بالفيديو ولكنه 
ح����رم م���ن رك���ل���ة ج�����زاء مم��اث��ل��ة اثر 
ع��م��ل��ي��ة م�����س��ك��وك يف ���س��ح��ت��ه��ا داخل 

منطقة جزاء الرتغال.
بطلة  ا�سرتاليا  منتخبات  تنجح  مل 
ا����س���ي���ا وال����ك����ام����ريون ب��ط��ل��ة ال���ق���ارة 
اوقيانيا  بطلة  ونيوزيلندا  ال�سمراء 
املفاجاأة  خ��ل��ق  يف  امل�����س��ي��ف��ة  ورو���س��ي��ا 
ال����ك����روي. وحدها  ال���ه���رم  وزع����زع����ة 
ا���س��رتال��ي��ا جن��ح��ت يف ال�����س��م��ود امام 
التعادل  ف���خ  يف  وا���س��ق��ط��ت��ه��ا  ت�سيلي 

.1-1
فوزا  حققت  امل�سيفة  رو�سيا  وحدها 
على نيوزيلندا املتوا�سعة )-2�سفر(. 
واملك�سيك  ال���رت���غ���ال  ام����ام  خ�����س��رت 
ب�سبب  التوايل  على  و2-1  �سفر1- 
بوادر  اي  تظهر  ومل  مذهلة  �سذاجة 
اطمئنان يف افق نهائيات كاأ�س العامل 

التي ت�ست�سيفها بعد عام.
كان مدرب املك�سيك الكولومبي خوان 
النقلة  اىل  يتطلع  او�سوريو  كارلو�س 
ال��ن��وع��ي��ة ل��ك��ن ف��ري��ق��ه ك���ان يرك�س 
ومني  النتيجة  يف  العودة  وراء  دائما 
بخ�سارة مذلة امام املانيا )1-4( يف 
دور االأربعة وانهى البطولة يف املركز 
الرابع. مبداأ امل��داورة الذي جلاأ اليه 
ك��ث��ريا يف ه���ذه ال��ب��ط��ول��ة ك���ان حمط 

انتقادات كثرية يف املك�سيك.
وت���األ���ق او���س��وري��و اي�����س��ا ع��ل��ى جانب 
وتبادل  م�������س���ادة  خ����الل  م���ن  امل��ل��ع��ب 
م�سوؤول  م��ع  م�سيئة  ب��األ��ف��اظ  �ستائم 
امل�سغر  النهائي  يف  ث��م  نيوزيلندي، 
�سد الرتغال، عندما طالب باللجوء 
اىل تقنية الفيديو من احلكم باأ�سلوب 

عنيف جدا.

جنح مدرب املنتخب االأملاين لكرة القدم يواكيم لوف يف رهانه 
على جمموعة من الالعبني ال�سباب وقاد املان�سافت اىل اإجناز 
تاريخي وفريد من نوعه بتتويجه بلقب كاأ�س القارات للمرة 

االأوىل يف التاريخ.
وا�ستغل ل��وف ك��اأ���س ال��ق��ارات م��ن اأج���ل �سخ دم���اء ج��دي��دة يف 
وهو  الرو�سي،  املونديال  من  ع��ام  قبل  العامل  اأب��ط��ال  ت�سكيلة 
النجوم وبت�سكيلة رديفة ال  العديد من  �سافر اىل رو�سيا دون 

ت�سم �سوى ثالثة العبني من الذين توجوا باللقب العاملي.
اأي مباراة دولية  و�سمت الت�سكيلة �سبعة العبني مل يخو�سوا 

بعدما ف�سل لوف اإراح��ة العبني من طينة م�سعود اوزيل 
وت��وم��ا���س م��ول��ر وج�����ريوم ب��وات��ن��غ وم��ات�����س هوملز 

املنتخب  ذل��ك مل مينع  اأن  اإال  ك��رو���س،  وط���وين 
االأوروبي من احراز اللقب بعرو�س قوية.

وقال لوف: بالتاأكيد انني فخور جدا جدا 
قبل  �سوى  يجتمع  مل  ال��ذي  الفريق  بهذا 

ح�سة  كل  يف  ي��وم،  كل  ون�سف.  ا�سابيع   3
الرائع  التعط�س  ب��ه��ذا  ن�سعر  كنا  ت��دري��ب��ي��ة، 

الفريق.  اظ��ه��ره  وال����ذي  ال��ف��وز  لتحقيق 
هذا  ن�ستحق  ب���راأي���ي  ال�����س��ب��ب  ل��ه��ذا 

اللقب .
وا���س��اف: الع��ب و���س��ط ت�سيلي 
املباراة  قبل  قال  فيدال  ارت��ورو 
باللقب،  الفوز  نريد  النهائية: 
�سنكون  ذل���ك  حققنا  اذا  الأن��ن��ا 
االف�سل يف العامل. املانيا تبقى 
اف�سل منتخب يف العامل، وهذا 
ما ميثله هذا االإجن��از بالن�سبة 
اح������راز  ان  اىل  م�������س���ريا  ل����ن����ا، 
ال�سابة  املجموعة  بهذه  اللقب 
وفريدا  تاريخيا  اجن��ازا  يعتر 
انه  الأملانيا،  بالن�سبة  نوعه  من 

الالعبون  ا�ستثنائي جدا.  اجناز 
امللعب  ار�سية  قاتلوا بت�سامن على 

من اجل الظفر بهذا اللقب.
كيف  ع���رف  “فريقنا  ل���وف  واو����س���ح 
الت�سيلي  امل���ن���ت���خ���ب  ام�������ام  ي�����س��م��د 
امل��ت��م��ر���س. اأه���ن���يء ال��الع��ب��ني على 

قتالهم على كل كرة وكل ت�سديدة، 
نكون  ان  علينا  يتعني  ك��ان  هكذا 
انها  اعتقد  النهائية.  امل��ب��اراة  يف 

لنا  بالن�سبة  �ساحرة  مباراة  كانت 
ولالعبني. رغبتنا يف حتقيق الفوز 

انا �سعيد جدا بالفوز بهذا اللقب.  كانت مثرية جدا«. وتابع: 
ا�ستمتعت كثريا خالل هذه اال�سابيع الثالثة. الالعبون كانوا 
متعط�سني للتعلم وكانوا منتبهني ب�سكل رائع ومركزين جدا. 

بالن�سبة يل، كمدرب، انها فرحة وثمرة عملنا.
21 عاما  ومل ين�س لوف اال�سادة باإجناز منتخب بالده حتت 
الذي توج ال�سبت بلقب كاأ�س اوروبا على ح�ساب ا�سبانيا، لكنه 

�سدد على ان العام املقبل هو االهم.
خ�سو�سا  اف�سليتنا  اظهار  يف  دائما  ن�ستمر  ان  “يجب  وق��ال: 
العام املقبل. �سحيح اننا منلك بع�س الالعبني الذين اكت�سبوا 
 21 الكثري من اخل��رة يف البطولتني )ك��اأ���س اوروب���ا حتت 
بداية  �سوى  لي�ست  ولكنها  ال��ق��ارات(،  وك��اأ���س  عاما 
البطوالت  الالعبني،  ه��وؤالء  اىل  بالن�سبة  العمل 

القمة  اىل  االرت��ق��اء  هو  وهدفنا  قادمة  املهمة 
وم�����س��ت��وى م��ن ال���ط���راز ال��ع��امل��ي، ك��ل هذا 

اآخ��ر. القاعدة جيدة ولكن  ميثل حتديا 
القتال ب�سرا�سة يف كاأ�س  يتعني علينا 

العامل«.

وتابع: “يف كل االحوال، املانيا تكون دائما بني املر�سحني مهما 
فانها  وبالتايل  مناف�ساتها،  غمار  ندخل  التي  البطولة  كانت 
 21 ال��ق��ارات وكاأ�س اوروب��ا حتت  امل��رة االوىل. كاأ�س  لن تكون 
العامل،  كاأ�س  للعامل. يف  ت�سبح بطال  كي  �سمانة  لي�ستا  عاما 
هناك دائما خم�سة او �ستة مر�سحني، ويجب االنتباه لكل �سيء 

وتقدمي عرو�س خارقة«.
�سان جرمان  باري�س  املان�سافت مهاجم  قائد  على  لوف  واأثنى 
ال��ف��رن�����س��ي ي��ول��ي��ان دراك�����س��ل��ر ال����ذي اخ��ت��ري اف�����س��ل الع���ب يف 
حتمل  لقد  مهمته،  يف  كثريا  تطور  “يوليان  وق��ال  البطولة، 
بالكثري  اهتم  ج��دا.  قائدا جيدا  وك��ان  ج��دارة  م�سوؤوليته عن 
من الالعبني ال�سباب داخل امللعب وخارجه، لقد توا�سل معهم 

كثريا وفكر يف االف�سل للمنتخب«.
لي�س  قدم عرو�سا جيدة جدا  قائال:  وختم 
اي�سا  ولكن  الريا�سي  فقط على اجلانب 
ب��اي درجة  �سعرنا  اخ��رى.  يف جوانب 
ي��ق��ود ف��ي��ه��ا ال��ف��ري��ق ومب����دى روح 
الفوز التي يتمتع بها وكذلك عدم 
مل�سافات طويلة.  الرك�س  ت��ردده يف 
بالتواجد  وا�ستمتعت  �سعيد جدا  انا 

اىل جانبه.

تقنية حكم الفيديو امل�ساعد حمط نقا�س 

املــانيـــا وت�ضيلـــي تتــاألقـــان يف كـــاأ�س القــــارات 

ديل ب�ترو: ما زلت اأخ�ضى الأربعة الكبار يف وميبلدون 
ق��ال خ��وان م��ارت��ن دي��ل ب��وت��رو بطل اأم��ري��ك��ا املفتوحة 
التن�س ال  الكبار يف عامل  اإن الالعبني االأربعة  ال�سابق 

يزالون م�سدر اخلطر الرئي�سي يف وميبلدون.
مرات  �سبع  اللقب  فيدرر  روج��ر  2003 ح�سد  ومنذ 
يف البطولة الكرى املقامة على مالعب ع�سبية يليه 
لكل  لقبني  مقابل  األقاب  بثالثة  ديوكوفيت�س  نوفاك 

من اأندي موراي ورفائيل نادال.
واع��ت��رت��ه��م ق��رع��ة ومي��ب��ل��دون ه���ذا ال��ع��ام امل�سنفني 
االأربعة االأوائل وهي املرة االأوىل التي يحدث فيها ذلك 
موراي  حظوظ  تباين  م��ن  ال��رغ��م  على   2014 منذ 

حامل اللقب وديوكوفيت�س هذا املو�سم.

الالعبني  رابطة  موقع  بوترو  ديل  االأرجنتيني  واأبلغ 
الواجهة  اإىل  ع����ادوا  االأح����د  االأول  اأم�����س  امل��ح��رتف��ني 
الكبار مثلما كان احلال على مدار  باعتبارهم االأربعة 
م�سريتهم. وتابع اأعتقد اأن هذا االأمر ي�سعد كل عا�سق 

للتن�س.
وميبلدون  يف  جيدة  كثرية  عرو�سا  “قدمت  واأ���س��اف 
من قبل.. اإنها بطولة تفجر املفاجاآت دائما يف االأدوار 

االأوىل«.
ا�سابات متكررة  م��ن   29 امل�سنف  ب��وت��رو  دي��ل  وع��ان��ى 
يف امل��ع�����س��م خ����الل ال�����س��ن��وات االخ�����رية ل��ك��ن الالعب 
 2009 يف  املفتوحة  باأمريكا  ف��از  ال��ذي  االأرجنتيني 

 2013 ال��دور قبل النهائي يف وميبلدون يف  وبلغ 
ياأمل التقدم يف الت�سنيف العاملي.

الت�سنيف.  زال و�سعي مقبوال يف  “ما  واأ�ساف 
ما زلت اأحت�سن بعد عودتي للمناف�سات. االأمر 

غريب بع�س ال�سيء عما اعتدت عليه خالل 
اين  واأعلم  بالهدوء  اأحتلى  لكني  م�سريتي 

�ساأ�ستعيد يوما م�ستواي«.
بوترو  دي����ل  و���س��ي��ت��ق��اب��ل 
تانا�سي  اال���س��رتايل  م��ع 
ال����دور  ك��وك��ي��ن��اك��ي�����س يف 

االأول اليوم الثالثاء.

اأملانيا حترز اللقب القاري الأول

ل�ف ينجح يف قيادة املان�ضافت لإجناز تاريخي

كريبر حتتفظ ب�ضدارة 
الت�ضنيف العاملي 

احتفظت االأملانية اأجنليكه كريبر ب�سدارة الت�سنيف العاملي قبل انطالق بطولة وميبلدون 
للتن�س ام�س االثنني. وجاءت الرومانية �سيمونا هاليب يف املركز الثاين تليها الت�سيكية 
ت�سنيف  عن  تغيري  اأي  االأوائ���ل  الع�سر  الالعبات  قائمة  ت�سهد  ومل  بلي�سكوفا.  كارولينا 
ب�سبب  وميبلدون  عن  تغيب  التي  وليامز،  �سريينا  االمريكية  وحتتل  املا�سي.  االأ�سبوع 

احلمل، املركز الرابع ثم تاأتي االأوكرانية ايلينا �سفيتولينا يف املركز اخلام�س.
وت�ستمر ثالث البطوالت االأربع الكرى املقامة على مالعب ع�سبية يف نادي عموم اجنلرتا 

حتى 16 يوليو متوز.



    
اأطباء ي�ضاهدون مباراة اأثناء العملية 

فيه  يظهر  ف��ي��دي��و،  مقطع  الريطانية  م���ريور  �سحيفة  ن�سرت 
والرتغال  ت�سيلي  منتخبي  بني  قدم  كرة  مباراة  يتابعون  اأطباء، 
يف كاأ�س العامل للقارات املقامة حالياً يف رو�سيا، اأثناء اإجراء عملية 

جراحية ملري�س.
انت�سر  ال��ذي  الفيديو،  مقطع  اإن  الريطانية،  ال�سحيفة  وقالت 
على مواقع التوا�سل االجتماعي، اأثار �سخطاً كبرياً للجماهري يف 
ت�سيلي، موؤكدين اأن الت�سرف يعد انتهاكا حلقوق املري�س. واأظهر 
اأيديهم،  بني  واملري�س  العمليات  غرفة  داخ��ل  االأط��ب��اء  الفيديو، 
وهم يتابعون حلظة تنفيذ ركالت الرتجيح ملنتخب بالدهم والتي 
االأملانية،  املاكينات  ملواجهة  النهائية،  املباراة  اإىل  بت�سيلي  �سعدت 
فيما اأعلن امل�ست�سفى، الذي وقعت فيه هذه احلادثة، فتح حتقيق 

للوقوف على حيثيات ما جرى، موؤكدا جناح العملية.

مقر رئي�س دولة اقتحام  "ثملة" حتاول 
املقر  اقتحام  "ثملة" ح��اول��ت  ف��ت��اة  ال��رازي��ل��ي��ة  ال�سرطة  اأوق��ف��ت 

الر�سمي لرئي�س البالد مي�سيل تامر.
واأو�سحت الرئا�سة يف بيان اأن الفتاة )23 عاماً( كانت ثملة على ما 
يبدو وعرت �سوراً اأمنياً لق�سر جابورو يف برازيليا �سباح ال�سبت 

املا�سي. 
واأطلق حرا�س االأمن ب�سعة طلقات حتذيرية لتحذير الفتاة ومت 

بعدها ايقافها واعتقالها يف املراآب اخلارجي للق�سر. 
وبعد حتديد هويتها، مت نقل الفتاة اإىل مقر ال�سرطة الفيدرالية، 

واإطالق �سراحها يف وقت الحق بعد توقيع وثيقة. 

ملكة جمال تبث حلظة وفاتها 
وفاة ملكة جمال  اإن�ستغرام، حلظة  ن�سر عر موقع  اأظهر فيديو 
مع  �سكر  حالة  يف  كانت  بينما  ماغريكو،  �سوفيا  تدعى  اأوكرانية 

�سديقتها.
دا�سا  �سديقتها  مع  ع��اًم��ا،   16 العمر  من  البالغة  الفتاة،  وكانت 
ب�سرعة وت�سرب  ال�سيارة  24 عاًما، وهي تقود  البالغة  مدفيديفا، 

الكحول قبل اأن ت�سطدم ال�سيارة بعمود يف اأحد ال�سوارع.
اأن �سوفيا  ال�سرطة  اأعلنت  وبح�سب �سحيفة مريور الريطانية، 
لقيت  االأوك��ران��ي��ة  اأزي���وم  فائزة مب�سابقة اجلمال يف مدينة  وه��ي 
م�سرعها على الفور يف احلادث املاأ�ساوي، بينما توفيت �سديقتها 

املخمورة وهي يف طريقها اإىل امل�ست�سفى.
الكحول،  تتناوالن  وهما  الفيديو  مقطع  خالل  الفتاتان  وتظهر 
واإح���داه���م���ا ت���ق���ول: م��رح��ًب��ا ي���ا ���س��ب��اب، ق��ب��ل حل��ظ��ات م���ن وقوع 

احلادث.
اأن هناك ما ال يقل عن حالة  امل��ارة واكت�سفوا  و�سرعان ما تدخل 
اأح��د االأ�سخا�س: يا للهول هناك جثة ..  وف��اة واح��دة، حيث قال 
الطوارئ،  ات�ساله بخدمات  ال�سيارة. ويف  اأخرى من  لقد �سقطت 
قال: من ف�سلكم تعالوا ب�سرعة هناك حادث �سيارة هنا يف �سارع 
لينينا مبدينة اإزيوم ويبدو اأن هناك وفيات.. فتاة واحدة بل هما 

فتاتان .
للحادث  اأ�سباًبا  تقدم  مل  ولكنها  الوفاة،  املحلية  ال�سرطة  واأك��دت 

الذي اأ�سفر عن تناثر حطام ال�سيارة عر الطريق.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

تطبيق يح�ضن ذاكرة مر�ضى الرتاجع الإدراكي 
اأظهرت لعبة على الكمبيوتر لتدريب املخ طورها علماء اأع�ساب بريطانيون حت�سن ذاكرة مر�سى املراحل االأوىل 

للخرف وقد ت�ساعد مثل هوؤالء املر�سى على تفادي بع�س اأعرا�س الرتاجع االإدراكي.
اأن  اآثاره على االإدراك والتحفيز يف جتربة �سغرية  اللعبة واختروا  الباحثون الذين طوروا تطبيقا ي�سبه  ووجد 

املر�سى الذين مار�سوا اللعبة ملدة �سهر حت�سنت لديهم درجات الذاكرة بن�سبة 40 يف املئة.
درا�سات  النتائج يف  تو�سيع هذه  "ناأمل يف  الدرا�سة يف جامعة كمردج  اأ�سرف على  ال��ذي  �سافوليت�س  ج��ورج  وق��ال 

م�ستقبلية لل�سيخوخة ال�سحية ومر�س الزهامير يف مراحله االأوىل".
اأ�سيبوا  �سخ�س  مليون   47.5 ح��وايل  اإن  العاملية  ال�سحة  منظمة  وتقول  ك��رى.  عاملية  �سحية  م�سكلة  واخل��رف 

باخلرف يف 2015 ويتزايد هذا الرقم �سنويا مع تزايد متو�سط العمر املتوقع.
واملر�س ع�سال وثمة عقاقري قليلة ميكنها تخفيف اأعرا�سه ومن بينها تراجع حالة الذاكرة والتفكري وال�سلوك 
االأدوية  لعلم  الدولية  الدورية  يف  الدرا�سة  نتائج  ون�سرت  اليومية.  املهام  اأداء  على  للقدرة  التدريجي  والفقدان 
النف�سية والع�سبية. واإ�سافة اإىل حت�سني درجات ذاكرة املر�سى يف اللعبة قال �سافوليت�س اإن املر�سى الذين مار�سوا 

اللعبة احتفظوا مبعلومات ب�سرية معقدة اأكر من اأولئك الذين مل ميار�سوها.
التطبيق جمددا على  الدرا�سة م�سجعة لكن هناك حاجة الختبار  نتائج  اإن  الدرا�سة  ي�ساركوا يف  وقال خراء مل 

اأمناط اأخرى من تدريب املخ يف جتارب ت�سم مزيدا من االأ�سخا�س.
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»دي�ضبيكابل مي 3« يت�ضدر اإيرادات ال�ضينما 
ت�سدر اجلزء الثالث من فيلم الر�سوم املتحركة دي�سبيكابل مي 3 اإيرادات 

ال�سينما يف اأمريكا ال�سمالية حمققا 75.4 مليون دوالر.
الثاين  امل��رك��ز  وج���اء فيلم احل��رك��ة واجل��رمي��ة اجل��دي��د بيبي دراي��ف��ر يف 
وجون  اإيلجورت  اأن�سيل  بطولة  والفيلم  دوالر.  مليون   21 بلغت  باإيرادات 

برينثال وجون هام ومن اإخراج اإيدجار رايت.
وتراجع فيلم اخليال العلمي واحلركة تران�سفورمرز :ذا ال�ست نايت من 
املركز االأول اإىل املركز الثالث هذا االأ�سبوع حمققا اإيرادات بلغت 17 مليون 
دوالر. والفيلم بطولة مارك والبريج واأنتوين هوبكنز وجو�س دوهامل ومن 
اإخراج مايكل باي. وتراجع فيلم احلركة واملغامرات وندر وومن من املركز 

الثاين اإىل املركز الرابع هذا االأ�سبوع باإيرادات بلغت 16.1 مليون دوالر.
والفيلم بطولة اإوين برميرن وجال جادوت وروبن رايت ومن اإخراج باتي 
جينكنز. وتراجع فيلم الر�سوم املتحركة كارز 3 من املركز الثالث اإىل املركز 

اخلام�س هذا االأ�سبوع باإيرادات بلغت 9.5 مليون دوالر.

طريقة مبتكرة ملح� الذكريات ال�ضيئة
اأكد علماء اأمريكيون وكنديون اأنهم تو�سلوا لنتائج قد ت�ساعد االإن�سان على 

معاجلة ا�سطرابات ما بعد ال�سدمة.
ومن املعلوم اأن العديد من النا�س يتعر�سون حلوادث تت�سبب لهم مب�ساكل 
اأغلبها  امل�ساكل  وتلك  اأحيانا،  لفرتات طويلة  توؤرق حياتهم  نف�سية معينة 
عليهم  ي�سعب  والتي  االأح���داث  بتلك  املرتبطة  ال�سيئة  بالذكريات  يتعلق 
اأطباء  ذكر  املو�سوع  . وح��ول هذا  واملهدئات  االأدوي��ة  بتناول  ن�سيانها حتى 
من جامعتي كولومبيا االأمريكية وميكغل الكندية يف مقال ن�سرته جملة 
ScienceAlert: اأي �سخ�س ميكن اأن يتذكر احلوادث املوؤملة التي ح�سلت 
له يف املا�سي عند روؤيته �سيئا ما يحفز عمل ذاكرته، فعلى �سبيل املثال قد 
يتعر�س لالإن�سان حلادث �سرقة مروع يف �سارع يحوي على �سندوق بريد اأو 
الفتة معينة، ويف كل مرة يرى فيها االإن�سان مثل تلك االأ�سياء قد ينتابه 
جميع  احل��ادث��ة،  ذك��ري��ات  ي�سرتجع  ويجعله  ذاك��رت��ه  يحفز  م��ري��ب  �سعور 
الدرا�سات ال�سابقة بينت اأن اآليات عمل الذاكرة الطويلة االأمد والق�سرية 
على  التاأثري  ميكن  ال  معقدة  ع�سبية  اآلية  وف��ق  ببع�سها  مرتبطة  االأم��د 
عملها حتى با�ستخدام االأدوية والعقاقري الطبية، لكننا تو�سلنا لنتائج قد 
اآليات عمل الذاكرة قاموا  اأنهم لدرا�سة  تبني عك�س ذلك. واأو�سح العلماء 
بتجارب خمرية على اأحد اأنواع الرخويات البحرية قاموا خاللها بتحفيز 
توؤثر  التي  امل��واد  واختبار  الرخويات  تلك  عند  املختلفة  الع�سبية  اخلاليا 
النمطي وغري  الكيناز  اأن هناك نوعني من الروتينات هي  عليها، وتبني 
تلك  من  ن��وع  على  والتاأثري  الع�سبية،  امل�سابك  عمل  على  توؤثر  النمطي 
الروتينات قد يوؤدي للتاأثري على عمل الذاكرة الطويلة االأمد اأو الق�سرية 

االأمد، وبالتايل على اآلية تذكر االأحداث املا�سية. 

جن�د يقيم�ن 
زفافهم و�ضط اجلبهة 
اللواء  منت�سبي  م��ن  جنود   3 اأق���ام 
للمنطقة  ال���ت���اب���ع  م�������درع   310
يقاتل  وال��ذي  ال�سابعة  الع�سكرية 
نهم  جبهة  يف  احلوثي  ميلي�سيات 
اليمنية،  �سنعاء  ملدينة  امل��ح��اذي��ة 
جبهة  و������س�����ط  زف�����اف�����ه�����م  ح����ف����ل 
وقاداتهم  زم��الئ��ه��م  ب���ني  ال��ق��ت��ال 

الع�سكريني.
التي ت�سهد  املرة االأوىل  وهذه هي 
زفاف  مرا�سيم  قتالية  جبهة  فيه 
�سمن  امل���راب���ط���ني  م���ن  ل�3  ك���ان���ت 
جبهة  يف  ال�سرعية  ق��وات  �سفوف 

نهم.
العر�سان  م��ن  م��ق��رب��ني  وب��ح�����س��ب 
�سقيقان  وه���م  ال�3  اجل��ن��ود  اأ���س��ّر 
ليلة  اإح����ي����اء  ع��ل��ى  و���س��دي��ق��ه��م��ا، 
و�����س����ط اجل����ب����ه����ة حيث  ال����ع����م����ر، 
م��واق��ع��ه��م ال��ق��ت��ال��ي��ة وزم���الوؤه���م 

املقاتلون.
العر�س  اأن  اإىل  امل��ق��رب��ون  واأ����س���ار 
االأفراح  اأغاين  بع�س  �سهد تقدمي 

اليمنية والق�سائد ال�سعرية.
وت������داول ن��ا���س��ط��ون مي��ن��ي��ون على 
االجتماعي  ال��ت��وا���س��ل  م��ن�����س��ات 
ال���ع���ر����س، و�سط  مل��را���س��ي��م  �����س����وراً 
موؤيد  ب����ني  ت�����راوح�����ت  ت��ع��ل��ي��ق��ات 
ومعار�س لفكرة اإقامة حفل زفاف 

على جبهة القتال.
ال���زف���اف جمموعة  وح�����س��ر ح��ف��ل 
من القادة الع�سكريني البارزين يف 
املنطقة الع�سكرية ال�سابعة واللواء 
اللواء  راأ���س��ه��م  وعلى  م���درع،   310
املنطقة  ق��ائ��د  زح����زوح  اإ���س��م��اع��ي��ل 
ركن  والعميد  ال�سابعة،  الع�سكرية 
حممد غالب ال�سوادي قائد اللواء 

310 مدرع.

يحاول النتحار 
بالقفز من اأعلى برج

ال�سبت،   ال��ي��وم  ���س��ع��ودي��ون،  ر���س��د 
ج�����ازان، مبحاولة  ���س��اب يف   ق��ي��ام 
االن��ت��ح��ار وال��ق��ف��ز م��ن اأع��ل��ى برج 
اأحد  ينجح  اأن  ق��ب��ل  ل��الت�����س��االت، 
بالعدول  اإق���ن���اع���ه  يف  امل���واط���ن���ني 
ذكره  ما  وبح�سب  نف�سه.  قتل  عن 
موقع اأخبار24، فقد �سعد ال�ساب 
اإىل اأعلى برج لالت�ساالت حماواًل 
عائلية،  م�ساكل  ب�سبب  االن��ت��ح��ار 
اجلهات  جانب  م��ن  ح�سور  و�سط 
االأمنية والدفاع املدين وجمع من 
املواطنني  اأحد  وتدخل  املواطنني، 
اإقناع  م���ن  ومت���ك���ن  امل��ح��اف��ظ��ة  يف 
نف�سه،  ع��ن قتل  ب��ال��ع��دول  ال�����س��اب 
اإي��اه بتنفيذ مطالبه لينزل  واع��ًدا 

من فوق الرج ب�سعوبة كبرية.

زوجته تدفعه لالإنتحار  
تخّل�س م�سري عاطل عن العمل من حياته عقب علمه 
روؤية  من  ومنعه  �سده،  خلع  دع��وى  برفع  زوجته  بقيام 
اأبنائه ال�سغار حيث األقى نف�سه من الطابق 12 لي�سقط 

على اأحد العقارات ويلقى م�سرعه يف احلال.
الهرم  م��ن م�ست�سفى  ب��الًغ��ا  اجل��ي��زة  اأم���ن  م��دي��ر  وتلقى 
بو�سول اأحمد يو�سف، متوفى وم�سابا بك�سور، وتبني من 
التحريات وب�سوؤال �سقيقه اأنه األقى نف�سه من الطابق 12 
عقب علمه بقيام زوجته برفع دعوى خلع �سده وحرمانه 

من اأبنائه ب�سبب اإ�سابته مبر�س انف�سام ال�سخ�سية.
واأ�ساف �سقيق املنتحر اأنه هدد باالنتحار عدة مرات قبل 

اأن ينتحر ويلفظ اأنفا�سه االأخرية يف احلال.
ال�سرعي  الطبيب  بانتداب  اأمرت  التي  النيابة  واأخطرت 
لتوقيع الك�سف الطبي على اجلثة وطلبت حتريات رجال 

املباحث حول الواقعة.

يتلقى فات�رة مياه باهظة ب�ضبب قطة
اأمريكي  رج��ل  ب��داأ  باهظة،  مياه  بفاتورة  فوجئ  اأن  بعد 
با�ستق�ساء �سبب ارتفاع ن�سبة �سرف املياه يف منزله رغم 
ال�سبب،  هو  االأل��ي��ف  قطه  ب��اأن  ليكت�سف  مب��ف��رده،  عي�سه 

بح�سب موقع "يو بي اآي" االإلكرتوين. 
املا�سي  يونيو   من  ع�سر  ال�ساد�س  يف  كوملان  ك��ريت  ن�سر 
يظهر  االإل��ك��رتوين،  يوتيوب  موقع  على  فيديو  مقطع 
�سيفون  وي�سغط على  املرحا�س  يعتلي غطاء  وهو  قطه 
امل����اء.  وق���ال ك��ومل��ان يف تعليقه ع��ل��ى ال��ف��ي��دي��و: ه���ذا هو 
اأن  بعد  مرتفعة.  كانت  املياه  فاتورة  قيمة  اأن  يف  ال�سبب 
احلمام  باب  اإقفال  ال�سروري  من  بات  ال�سبب،  اكت�سفت 

اأثناء خروجي من املنزل.
واكت�سفت  احلمام  داخ��ل  كامريا  بتثبيت  قمت  واأ���س��اف: 
اليوم.  ال�سيفون مرات كثرية يف  القط ي�سغط على  باأن 
عندما  بالرعب  اأ�سعر  امل��ن��زل،  يف  ل��وح��دي  اأك���ون  عندما 
بعد  وخا�سة  املرحا�س،  داخ��ل  تتدفق  املياه  �سوت  اأ�سمع 

م�ساهدتي فيلم التج�س�س يف الظالم.

العر�س يتح�ل اىل كارثة
اإحدى  من  فيديو  مقطع  حملية  اإع��الم  و�سائل  تناقلت 
حمافظة  يف  ” الواقعة  ” بتغرين  منطقة  يف  املنا�سبات 
بالتعبري عن  احل��ا���س��ري��ن  اأح���د  ق��ام  ل��ب��ن��ان، حيث  جبل 
ابتهاجه يف الفرح من خالل ا�ستعرا�سه الإطالق النار من 

�سالحه الر�سا�س بيد واحدة وهو جال�س على الكر�سي.
لكن �سرعان ماحتول االأمر اإىل كارثة مع فقدان مطلق 
نحو  ر�سا�ساته  فاجتهت  �سالحه  على  ال�سيطرة  ال��ن��ار 

احلا�سرين واأ�سابت عددا من املدعوين.
امل��راق��ب��ة يف م�سفى   ويف ف��ي��دي��و الح���ق وث��ق��ت ك���ام���ريات 
بحّن�س حلظة اعتداء من كانوا حا�سرين يف الفرح على 

طاقم امل�سفى خالل عملية اإ�سعاف امل�سابني.
ووفقا للم�سادر املحلية فقد تعر�س اأحد اأطباء امل�ست�سفى 
االإ�سعاف  العديد من غرف  املعتدون  كما خرب  لل�سرب 

واملعدات الطبية الأ�سباب غري معلومة.

جينيفر ل�بيز ملطخة بالدم 
..فماذا حدث لها ؟

 "shades of blue" ن�سرت النجمة العاملية جينيفر لوبيز �سورة لها من كوالي�س م�سل�سلها
و�ساركتها مع جمهورها على مواقع التوا�سل االجتماعي.

وظهرت لوبيز يف ال�سورة وهي ملطخة بالدم اأثناء ت�سوير امل�سهد وبجانبها اأحد م�ساعديها 
اجلزء  ت�سور  زالت  ال  االأمريكية  النجمة  اأن  اإىل  االإ�سارة  وجتدر  امل�سهد.  لت�سوير  ا�ستعداًد 
نقلها  يتم  ولكن  ك�سرطية  تعمل  عزباء  اأم  العمل حول  اأح��داث  وت��دور  امل�سل�سل.  الثاين من 
لتعمل يف مكتب التحقيقات الفيدرالية ق�سم مكافحة الف�ساد ولكن ب�سبب تعر�سها الأزمات 
مالية تتورط بر�سوة ويتم ابتزازها وتاأخذ االأحداث منعطفا �سيقا وجديدا. وجتدر االإ�سارة 
امل�سرح وطلبت من جمهورها  لها على  �سابق مقطعاً  ن�سرت يف وقت  لوبيز كانت قد  اأن  اإىل 
من  �ستطلق  والتي   NBC قناة  على  مت��وز   4 يف  �سيعر�س  ال��ذي  الغنائي  عر�سها  م�ساهدة 

خالله اأغنية جديدة للمرة االأوىل.

كيم �سريز زوجة لعب التن�س الربيطاين اأندي موراي قبيل بدء اأول مباراة له �سد الكازاخ�ستاين األك�سندر بوبليك 
�سمن بطولة وميبلدون بالعا�سمة الربيطانية لندن.  )رويرتز( 

يعي�س مع 120 اأفعى 
الثعابني،  ج���م���ع  ه������اوي  مي��ت��ل��ك 
فربانيك،  ن���ي���ف���ني  االأوك�������������راين 
مبدينة  م���ن���زل���ه  يف  اأف����ع����ى   120
�سامة، يف معر�س  وبع�سها  زغ��رب 
لو�سع  خ��الل��ه  م��ن  ي�سعى  عجيب 
هذه  ح���ول  امل�سبقة  ل��الأح��ك��ام  ح��د 

احليوانات. 
وراء  الهدف  ب��اأن  فربانيك  و�سرح 
تقريب  يف  يتمثل  امل��ع��ار���س  ه���ذه 
كي  للنا�س،  قلياًل  احليوانات  هذه 
يعرفونها ويرون اأنهم ال يجب اأن 
يعترونها �سيئة. اأمتنى اأن يفهموا 
لها  ح��ي��وان��ات  اأن��ه��ا  اأف�����س��ل  ب�سكل 

مكان ودور حمدد يف الطبيعة. 
مناذج  فربانيك  جمموعة  وت�سم 
م��ن جميع  االأف��اع��ي  م��ن  خمتلفة 
القارات، ومن بينها مامبا ال�سوداء، 
واالأ�سلة امللكية، وثعبان احلرب�س، 
ال�سفراء،  اأو  البي�ساء  وال��ك��وب��را 

والكوبرا ال�سوداء. 
من  اأفعى   120 من  اأك��ر  وتعي�س 
اأنحاء منزلها  موزعة يف  نوعاً   50
ب��و���س��ط زغ����رب، واأغ��ل��ب��ه��ا يقبع يف 
داخل  بع�سها  ول��ك��ن  امل�سكن،  قبو 
امل���ن���زل ح��ي��ث ي��ق��ي��م ف��رب��ان��ي��ك مع 

زوجته وابنه. 
كلبان  اأي�����س��اً  امل��ن��زل  يف  يعي�س  كما 
�سالحف  وخ���م�������س  ق���ط���ط  وع������دة 
�سحايل،  ع�سر  ج��ان��ب  اإىل  ك��ب��رية، 
واثنان من زواحف الورل االأفريقي 
ومت�ساح قزم. ويوؤكد االأوكراين اأن 
واأنها ال  الثعابني حيوانات نظيفة 

تهاجم اإال حني ت�سعر بالتهديد. 

تعري�س ب�ضرة الأطفال لل�ضم�س لت�ضمريها "لي�س �ضحيا"
ن�سحت خدمة الرعاية ال�سحية وهيئة االأر�ساد اجلوية 
يف بريطانيا االآباء باأن تعري�س ب�سرة االأطفال لل�سم�س 
الإك�سابها �سمرة يعد عالمة على اعتالل اجللد، ولي�س 
ال�����س��ح��ة، وذل����ك ب��ع��د اأي����ام م��ن م��وج��ة ح����ارة اجتاحت 

البلد.
واأ�سار ا�ستطالع اإىل اأن ثلث االآباء يف بريطانيا يعتقدون 
جيد  البني  اإىل  اجللد  ل��ون  تغري  اأن  خاطئ  نحو  على 

لالأطفال.
اأطفالهم  اال�ستطالع  �سملهم  ممن  املئة  يف   25 و�سجع 
على التعر�س الأ�سعة ال�سم�س لتغيري لون جلدهم. وقال 
عدد قليل منهم اإنهم �سمحوا الأطفالهم با�ستخدام اأ�سّرة 

التعر�س لل�سم�س.
واأجري اال�ستطالع من خالل مقابالت مع 1000 من 
االآباء واالأمهات الذين لديهم اأطفال بعمر 11 �سنة اأو 

اأ�سغر �سنا.
اأبنائهم  اإنهم طلبوا من  اآباء  وقال واحد من كل ع�سرة 
املك�سوفة  االأج��زاء  تتحول  ال  كي  قم�سانهم  يخلعوا  اأن 

من اأج�سامهم اإىل ال�سمرة دون غريها مما حتجب عنه 
القم�سان اأ�سعة ال�سم�س.

كما قال اأكر من 21 يف املئة من االآباء اإنهم �سيفكرون 
يف ا�ستخدام م�ستح�سرات الوقاية من ال�سم�س فقط اإذا 
اللون  اإىل  التحول  اأو  االلتهاب  يف  الطفل  ب�سرة  ب��داأت 

االأحمر. 
ن�سيحة لال�ستمتاع ب�سم�س اآمنة

اإىل  ال�سم�س  الأ�سعة  املتكرر  التعر�س  ي���وؤدي  اأن  ميكن 
�سرطان اجللد يف وقت الحق من العمر.

البنف�سجية،  فوق  باالأ�سعة  ي�سعر  اأن  املرء  ي�ستطيع  وال 
ال�سم�س يف  اأن تتعر�س حل��روق  ال�سهل جدا  لذلك من 
احلرارة  درج��ات  تكون  ال  عندما  حتى  املتحدة،  اململكة 

مرتفعة كثريا.
اأك���ر ح�سا�سية من  ب�����س��رة االأط���ف���ال وال��ر���س��ع  وت��ك��ون 

البالغني.
ويجب اإبقاء الر�سع الذين تقل اأعمارهم عن �ستة اأ�سهر 

بعيدا عن اأ�سعة ال�سم�س القوية املبا�سرة.


